


Farligt frestande eller omyndigt 
passiv? 
Myt och verklighet om kvinnorna under 1600- och 1700-talen 

Gudrun Andersson 

Om någon skulle be oss idag att karakterisera innebörden av ordet kvinna, 
eller snarare kvinnlighet, skulle det vara svårt att ge ett entydigt svar. Vi 
inser snabbt det orimliga i att med ett eller ett par ord beskriva kvinnors 
situation. Även om vi begränsar oss till ett land, eller en stad, är det en hart 
när omöjlig uppgift. Vi vet ju själva hur komplex och nyanserad vår egen 
verklighet är, och hur mycket vår egen situation skiljer sig från andras. 
Samtidigt drar vi oss inte för att göra just sådana uttalanden om andra 
kulturer, avlägsna oss i tid eller rum. 

Att man ibland ser kvinnor som en enhetlig grupp gör att det lätt uppstår 
mytbilder. Artikeln kommer att ta upp två sådana myter som man kan stöta 
på i litteraturen, om kvinnor som levde på 1600- och 1700-talen: kvinnan 
som farlig, frestande och hotande, samt kvinnan som omyndig och passiv. 
Den första bilden konstrueras kring begreppet sedlighet, och här hittar vi 
både horan och häxan. Den andra hör mer samman med ekonomi, och 
grundar sig på kvinnans underordning under mannen. 

Vad säger oss dessa myter om kvinnans situation för trehundra år sedan? 
Hur väl stämmer de överens med verkligheten? Hur har de uppkommit? 
Vem har skapat dem? För att försöka svara på dessa frågor kommer jag att 
ta upp flera exempel på hur kvinnor faktiskt hade det. Exemplen är 
hämtade från domböcker, och ger en inblick i livets realiteter. Två ärenden, 
sins emellan mycket olika, får tjäna som inledning: ett barnamords fall och 
en ekonomisk tvist. 

Kom för rätten... 
Det första exemplet, barnamordsfallet, visar på en av myterna om kvin
nan, nämligen kvinnan som lössläppt, ja till och med som en ganska 
förhärdad brottsling. Detta kan tolkas som uttryck för kvinnohat, men är 
kanske snarare exempel på kvinnoskräck; man fruktade kvinnan, eller 
åtminstone hennes sexualitet. Hur såg då verkligheten ut bakom myten om 
kvinnan som sexuell fresterska och brottsling? 

Den 10 januari 1681 ställdes en kvinna inför Uppsala rådhusrätt och 
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magistrat. Hennes namn var Margareta Jöransdotter Rijsing, och hon var 
anklagad för barnamord — d.v.s. hon var anklagad för att ha mördat sitt 
nyfödda barn. Hon hade "besovits" av en organist i sin hemsocken, 
Skepptuna, och blivit havande. Margareta var gift med en annan man, som 
hade varit försvunnen i åtta år. Tanken hade nu varit att hon skulle gifta sig 
med denne organist, Olof Duva. För att kunna göra det var hon tvungen att 
söka tillstånd från det kyrkliga konsistoriet, och det var därför hon begivit 
sig till Uppsala. Väl i staden hade Margareta tagit tjänst, och några 
månader senare föddes barnet. 

Inför rätten försvarade sig Margareta med att barnet varit dödfött, men 
besiktning av liket visade att det troligen haft liv vid födseln. Hon dömdes 
därför i enlighet med lagen och 1669 års barnamordsplakat till döden, till 
att halshuggas och brännas på bål. Detta att ge liv för liv stadgades redan 
i den medeltida landslagen. För barnamordsbrottet utfärdades under 
1600-talet en rad specialförordningar, i vilka dödsstraffet inskärptes. Jag 
återkommer till dem senare. 

Några månader senare, i maj, togs målet upp av Svea hovrätt i Stock
holm. Alla mål där någon dömdes till döden skulle prövas också i högsta 
instans. I hovrätten friades Margareta från dödsstraffet och dömdes istället 
till kropps- och skamstraff. Dessutom skulle hon förvisas ur staden. Att 
olika straff omvandlades till kroppsstraff var relativt vanligt. Så skedde när 
en person dömts till böter, men inte hade tillräckligt med medel att betala 
beloppet. Så kunde också uppenbarligen ske om hovrätten inte ansåg att 
det fanns tillräckliga bevis eller skäl för att verkställa dödsstraffet. 
Kroppsstraffen var olika för kvinna och man. Kvinnan skulle slita ris, som 
det hette. Hon skulle alltså piskas, ofta på bar rygg. Mannen å sin sida 
skulle löpa gatlopp. Det innebar att han skulle löpa fram och tillbaka 
mellan två led av karlar, vilka skulle slå honom med käppar. Denna typ av 
straff hade ofta en mer symbolisk funktion. Det var inte så mycket den 
fysiska bestraffningen i sig som var viktig, utan den skam som förknippa
des med straffet. För kvinnor kunde det t.ex. räcka med att de stod utanför 
kyrkporten med en knippe ris i handen. Det var då för alla uppenbart att 
de hade brutit mot lagen, om än inte exakt vad de hade gjort. 

Det andra fallet handlar om en ekonomisk tvist, kanske inte lika 
spännande som det föregående fallet men det säger egentligen mer om 
vardagen. Det kan också belysa den andra myten om kvinnan, kvinnan 
som omyndig och passiv. Sommaren 1681 figurerade en kvinna inför 
tinget i Askers härad i Örebro län. Kvinnan, hustru Anna Offesdotter, sålde 
då sin del i en gård till en man i samma socken. Det framgår av protokollen 
att Anna var mer eller mindre tvungen att sälja sitt halva hemman, 
eftersom hon belånat det. Med gården som pant hade hon fått en relativt 
stor summa pengar, drygt 300 daler kopparmynt. Långivaren var orolig att 
inte få igen sina penningar, och ville alltså lösa in gården. 
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Det här att en kvinna på egen hand belånat sin gård och sedan sålt den 
skulle vi idag betrakta som självklart. Ingen opponerade sig heller i 
sammanhanget. Vad är det då som gör ärendet intressant? Ser man till vad 
lagen sade blir hennes handlande inte alls lika självklart. Kvinnan var 
enligt lagtexten omyndig. Hon skulle över huvud taget inte föra sin egen 
talan inför rätta; det skulle istället hennes make eller hennes förmyndare 
göra. Lagtexten förbjöd vidare kvinnan att agera i ekonomiska samman
hang, som t.ex. skuldsättning och försäljning. Rätten att sälja fast egen
dom tillkom släkten, dess manliga representanter, eller kvinnans man, 
men inte kvinnan själv. Kvinnan kunde inte heller på egen hand skriva 
under och ansvara för skuldförbindelser. Lagtexten ger en bild av kvinnan, 
en bild som skapat den andra myten: den omyndiga kvinnan, den passiva 
kvinnan, som i allt står bakom mannen. 

Att forska om kvinnor 
Båda exemplen bygger på domböcker och lagtexter. Detta är två viktiga 
källkategorier, med vilkas hjälp man kan komma åt kvinnans situation i 
äldre tid. Lagen visar hur det skulle vara, och domböckerna visar hur det 
hela fungerade i praktiken. Det kunde ibland vara liktydigt med vad 
lagtexten föreskrev, men verkligheten kunde också skilja sig från lagens 
bokstav, som i det senare av de ovan beskrivna fallen. Källorna hänför sig 
till olika nivåer i samhället, och det är viktigt att skilja dem åt. Lagen kan 
sägas stå för en övergripande samhällelig norm. Som sådan är den nära 
kopplad till statsmakten, något som blir extra tydligt under just 1600-talet. 
Domböckerna ger istället vittnesbörd om hur befolkningen verkligen 
agerade och hur de använde lagen. 

De nu nämnda källorna har länge, under flera hundra år, funnits 
tillgängliga. Det kan inte sägas om intresset för dem, eller om intresset rent 
allmänt för kvinnors ställning. Får man tro tidigare historieskrivning har 
det under äldre tid bara funnits en kvinna i Sverige — drottning Kristina 
nämligen. Möjligen med sällskap av en och annan adelsfru, ett och annat 
helgon eller häxa. Så var det, naturligtvis, inte. 

Idag är kvinnan som forskningsobjekt en självklar del, åtminstone inom 
historieforskningen och den akademiska världen. Utanför denna är det 
ibland sämre bevänt. I Herman Lindqvists ömsom prisade, ömsom kriti
serade historieskrivning intar kvinnorna en minst sagt undanskymd roll — 
så till vida de inte var högt uppsatta personligheter förstås, som drottning 
Kristina eller Heliga Birgitta. Det är, alltså, som det brukar vara: en 
gammal, hederlig traditionell historieskrivning. Men ganska tråkig. 

Det finns fler exempel på att denna äldre historietradition behåller sitt 
grepp. Jag tänker på utställningen Den svenska historien (1993). Den fick 
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en del kritik överlag, bl.a. för att ha glömt bort kvinnorna, och egentligen 
männen också. Ett avsteg från denna tradition gjordes dock av Skaraborgs 
länsmuseum. Utställningen där hette Hustrur, helgon, häxor och horor. 
Vad man här tog upp är olika idealtyper av kvinnor, vilka i viss mån 
sammanfaller. I sin hustruroll skulle kvinnan i någon mån vara både hora 
och helgon, vilket inom parentes sagt torde vara omöjligt att kombinera. 
Det föreligger emellertid en viss risk att det spektakulära överbetonas. Det 
är synd att man ofta lyfter fram kvinnor på ett mer gammalmodigt och 
traditionellt sätt än vad som egentligen skulle behövas. Man underskattar 
egentligen sin publik om man tror att bara det mer spektakulära är 
intressant, och begripligt. Det som är ovanligt kan visst vara mer intressant 
än det vardagliga, men vad som är svårare, och däri ligger utmaningen, är 
att göra det vardagliga intressant. En väg att komma åt det vardagliga är 
just genom att studera domböcker. Domböcker kan lätt förknippas med 
brottslighet, och man kan fråga sig om det verkligen är rätt källa för att 
studera vardagen. Innan jag diskuterar mina två exempel vidare ska jag 
därför uppehålla mig något vid vad som ägde rum inför tinget. 

Tinget i stormaktstidens samhälle 
När man forskar om kvinnor under äldre tid har det blivit allt vanligare att 
utgå från det som ägde rum på tinget, inför rätten. Det tidigmoderna tinget 
har dock inte många likheter med dagens domstolar. De flesta idag, kvinna 
som man, har aldrig ställts inför rätta. Åtminstone ser man det inte som 
självklart att man någon gång kommer att ha ett ärende dit. Inte heller går 
man dit för att få information om vad som händer i samhället. Men, många 
av de aktiviteter vi gör idag skulle automatiskt hamnat inför tinget under 
1600-talet. Kanske har man sålt eller köpt ett hus. Sådant skulle tidigare 
kungöras på tinget. En eller annan kanske har haft utomäktenskapliga 
förbindelser, eller fött barn utanför äktenskapet. Tidigare skulle tinget 
varit den självklara platsen att ta upp detta på. Tinget ger därmed inblick 
i vardagen. De bevarade protokollen visar oss inte bara vad som har hänt, 
utan också synen både på själva ärendet och på viktiga företeelser i livet. 
Noggranna och utförligt redovisade rannsakningar vid allvarliga brott 
blandas med korta notiser om försäljning av hemman. Det var till tinget 
man gick för att lösa allehanda små, och stora, tvister, för att offentliggöra 
försäljningar etc. Inte minst gick man till tinget för att fa information, dels 
om vad som pågick i lokalsamhället, dels om nya lagar, förordningar och 
direktiv från statsmakten. 

Tinget kunde alltså användas i flera syften. Att man rannsakade och 
bestraffade brott av olika slag får närmast ses som en självklarhet. Det 
användes också för att lösa, eller åtminstone bilägga, tvister, såväl inom 
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lokalsamhället som mellan statsmakt och lokalsamhälle. Inte minst vik
tigt var att det användes som en informationskanal för statsmakten. 
Genom tinget kunde den nå ut med information, eller propaganda om man 
så vill, som den ville förmedla. Tinget, liksom kyrkan, var ypperliga 
redskap härför. Flera av de nya lagar som kom ut under 1600-talet skulle 
läsas upp både i samband med gudstjänst — då ju alla skulle närvara — 
och vid tingets förrättande. Att så skulle ske sägs uttryckligen i lagtexte
rna. Staten kunde också, genom rättens dömande funktion, visa vilken typ 
av beteende man accepterade och inte. Särskilt intressant blir det att skilja 
mellan handlingar som var legala respektive legitima. De förstnämnda var 
tillåtna enligt lag, medan de legitima handlingarna uppfattades som 
rättvisa och ofta byggde på sedvanan. Rätten kunde t.ex. avstå från att 
bestraffa en illegal handling, eftersom den av många ändå ansågs vara 
legitim. Att kunna använda rätten på det här sättet förutsätter ett visst mått 
av flexibilitet i rättstillämpningen. 

Ser man det här i ett större tidsperspektiv skedde naturligtvis vissa 
förändringar. Väldigt övergripande kan man tala om en övergång där 
tinget tidigare var ett forum främst för lokalsamhället och dess angelägen
heter, senare mer för statsmakten och för mer rent ekonomiska ärenden. 
Under lång tid användes det av båda dessa intressen, och 1600-talet utgör 
en period då man kan utläsa mycket om både stat och lokalsamhälle och 
relationen dem emellan i domstolsprotokollen. De båda exemplen bör 
tolkas i detta sammanhang. De säger något både om en mer statlig och en 
mer lokalt förankrad uppfattning om olika situationer i en kvinnas liv. 

Barnamord 
Brott av olika slag var naturligtvis inte normalt eller särskilt vanligt, men 
brottslighet säger ändå något om hur samhället egentligen var tänkt att 
fungera. Det onormala, det brottsliga, kastar ljus över det normala och 
över det förväntade beteendet. Det visar vidare vilken typ av bestraffning 
man ansett vara lämplig för olika typer av brott. När det gäller brottslighet 
kan man knappast hävda att kvinnan var omyndig. Tvärtom var hon oftast 
själv ansvarig för sina brottsliga handlingar. Visserligen skulle måls
mannen eller husbonden enligt lag betala vissa av kvinnans böter, om det 
nu var för hustrun eller dottern. Det gällde dock bara ett fåtal brott, och 
definitivt inte de allvarligare. Poängen ligger dessutom i att mannen inte 
skulle betala med sina pengar. Vad han skulle göra var helt enkelt att agera 
rättsligt ombud, och erlägga boten, men med hennes pengar. Kvinnors 
brottslighet rörde oftast sedlighet, och var således nära länkad till famil
jebildning. Kvinnors brott belyser således reproduktionen i samhället. I 
sista hand handlade det om att kontrollera reproduktionen, och inte minst 
fördelningen av resurser genom arv. 
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Vad kan då fallet med den för barnamord anklagade Margareta säga oss 
om kvinnans situation? Jag nämnde tidigare att hon dömdes efter både den 
medeltida Magnus Erikssons landslag och en förordning från 1669. 
Fortfarande under 1600-talet var det alltså den medeltida lagen som 
gällde. Med tiden uppenbarade sig en stor brist i brottslagstiftningen, 
nämligen att sedlighetsbrotten berördes i så liten utsträckning. Under hela 
1600-talet utkom det en mängd förordningar för att råda bot härpå. Straff 
mot hor fanns redan i landslagen. Här skilde man mellan enkelt hor, där 
ena parten var gift, och dubbelt hor, där både mannen och kvinnan redan 
var gifta. Straffet för dubbelt hor var döden. Enkelt hor sonades med böter, 
men upprepades förseelsen en tredje gång gällde dödsstraff även här. I och 
med införandet av Mose lag i landslagen 1608 kom dödsstraffet att gälla 
för alla typer av horsbrott. 

Landslagen tog även upp mökränkning. Mökränkning var, som namnet 
visar, en sexuell kränkning av en kvinna som var mö. Som mö räknades 
en oskuld, men också en änka. Mö betydde snarare en ärbar och inte 
tidigare olovligt kränkt kvinna. För mökränkning betalade mannen böter, 
medan kvinnan inte fick något straff. Det sedlighetsbrott som var vanli
gast var dock sexuellt umgänge mellan ogifta eller, med dåtidens term, 
lönskaläge. Under större delen av 1600-talet var det endast mannen, som, 
enligt lagtext, straffades för lönskaläge. Praxis tycks emellertid ha varit att 
såväl mannen som kvinnan fick betala böter, och mannens bötesbelopp 
var dubbelt så stort som kvinnans, 40 marker mot 20 marker. Först 1694 
fastställdes ett bötesbelopp också för kvinnorna. 

Sedlighetsbrotten kan sägas utgöra en förutsättning för barnamord. 
Även för fenomenet barnamord var den juridiska beredskapen liten och 
det utgavs därför flera förordningar rörande detta. Den första förordningen, 
eller plakatet, om barnamord kom 1655. Det upprepades sedan — med i 
stort sett samma innehåll — 1669, 1681, och 1684. Det är intressant att 
fråga sig varför plakaten tillkom, varför det skedde vid just denna tidpunkt 
och varför det upprepades så många gånger på kort tid. En förklaring 
skulle kunna vara att brottet blivit allt mer vanligt, och att statsmakten helt 
enkelt ville komma till rätta med detta oskick. Går man igenom hur många 
barnamord som hamnade inför rätten måste den förklaringen avfärdas. 
Barnamord var ett allvarligt, men inte särskilt vanligt, brott. I hela Uppsala 
län under perioden 1634-1663 och 1681-1699 rannsakade man bara 113 
anklagelser för brottet, alltså i snitt 2 fall/år. Något annat måste ligga 
bakom statens intentioner. Kanske går ett entydigt svar inte att ge. För att 
åtminstone försöka svara på den frågan måste fallen analyseras ingående. 

Det plakat Margareta dömdes efter lyder som följer: 
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att den kvinnan, som således igenom olovlig beblan-
delse, befinner sig havande, det för ingen uppenba
rar, före födseln, söker och enslighet vid sj älva födseln, 
och efter födseln lägger å lönn, den samma skall intet 
hjälpa från dödsstraffet hennes föregivande, att fostret 
var dödfött, där hon sedan med sådant beträdd blir, 

och fostret prövas fullgånget 

(Plakat om barnamord, 26 april 1669) 

Kvinnan förutsattes alltså ha blivit gravid genom otillåtet sexuellt um
gänge. Hon har sedan inte berättat för någon om graviditeten, fött barnet 
i enskildhet och sedan helt enkelt gömt undan barnet. Förelåg dessa 
omständigheter kunde hon inte skylla på att barnet varit dödfött, utan hon 
skulle dömas till döden. 

Barnamordsplakaten fick stor betydelse för hur man rannsakade kring 
själva brotten. Viktigt var att plakaten riktade presumtion mot kvinnan. De 
förutsatte med andra ord att kvinnan var skyldig, om hon inte själv kunde 
bevisa att fostret varit dödfött eller inte fullgånget. För en fällande 
dödsdom räckte det om de uppräknade indicierna fanns för handen. Den 
så ofta upprepade principen att hellre fria en skyldig än att döma en 
oskyldig sattes här ur spel. Principen var annars allmänt spridd, och 
uttrycktes i domarregler och lagsamlingar. Man hänvisade ofta till den i 
praxis i de fall det var svårt att fälla den misstänkte. Barnamord, tillsam
mans med några andra brott, ansågs dock vara så allvarligt att dödsstraffet 
kunde verkställas omedelbart, utan att ärendet remitterades till hovrätten. 
I praktiken tycks man dock inte utnyttjat den möjligheten, utan man ville 
gärna ha hovrättens sanktion innan livet togs av någon. 

Genom Gustav III:s strafflagsreform 1778-1779 avskaffades presum-
tionen mot kvinnan. Så sent som 1750 upprepades emellertid stadgandena 
i de tidigare barnamordsplakaten, och då fastslogs omgivningens skyldig
het att aktivt förhindra förekomsten av barnamord. Visste man att en ogift 
kvinna var gravid skulle det uppenbaras. Straffet för Underlätelse var 
böter, eventuellt kroppsstraff eller fängelse. 

Margareta var alltså anklagad för att ha tagit livet av sitt nyfödda barn. 
Brottet var naturligtvis allvarligt i sig. Margareta hävdade dock gång på 
gång att barnet inte haft liv vid födseln. Två veckor före nedkomsten hade 
hon fallit i en trappa, och hon trodde att fostret dött i samband med det. Mer 
graverande för henne var att alla de indicier som fanns uppräknade i 
barnamordsplakatet fanns för handen. Barnet var tillkommet i olovlig 
beblandelse, olovlig åtminstone i överhetens ögon. Margareta hade dolt 
sitt havandeskap för alla, utom för mannen, barnafadern. Flytten från 
hembyn kan ha varit ett led i döljandet. Hon stannade ju faktiskt kvar i 
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Uppsala, där hon troligen kunde vara något mer anonym. När man frågade 
hennes arbetsgivare om inte han upptäckt hennes tillstånd, svarade han att 
hon haft så stora kläder på sig, att han inte tänkt på en eventuell graviditet. 

När det väl var dags födde hon barnet i enskildhet, och hon lade det å 
lönn, d.v.s. hon gömde liket. Gömställena var oftast inte särskilt raffine
rade, vilket är förståeligt med tanke på omständigheterna. Kvinnorna 
försökte att fortast möjligt återgå till arbetet, för att på så sätt dölja att 
födseln ägt rum. Barnaliken gömdes i närheten av födelseplatsen: i 
sängen, i höet, under ett träd, i en bunke. Kropparna återfanns vanligen 
ganska snart, om det inte ville sig så att de ätits upp av kringströvande 
kreatur. 

Margaretas barns kropp återfanns tre veckor senare i husets källare, och 
det besiktigades då av barnmorskor. Trots att det inte fanns några blånader 
på barnet - runt halsen t.ex. - som kunde tyda på att Margareta kvävt 
barnet, menade de att barnet haft liv vid födseln. En av barnmorskorna gav 
en mycket intressant förklaring till sin slutsats. Hon menade att Margareta 
varit vållande till barnets död eftersom hon "sökt ett sådant ensligt rum"! 
Mördandet av barnet var helt enkelt en logisk följd av att Margareta vid 
födseln uppsökt enskildhet. Hade en dylik slutsats varit möjlig utan 
barnamordsplakatet? Med största sannolikhet inte. 

Döljandet av själva havandeskapet är också viktigt. Det är något som 
kommer igen i de flesta anklagelser om barnamord. Kanske trodde de här 
kvinnorna att de faktiskt lyckades med att dölja sitt tillstånd. Så var dock 
ytterst sällan fallet. Åtminstone kvinnans närmaste omgivning visste hur 
det låg till. I rannsakningen över Margaretas brott framträdde en rad 
vittnen, som sade sig ha märkt att Margareta varit gravid—med undantag 
då av hennes arbetsgivare. Däremot hade de inte sagt det till någon annan, 
eller åtminstone inte till myndigheterna. Att vara passiv kan man emeller
tid inte beskylla omgivningen för. Den var snarare synnerligen aktiv i sitt 
bevakande. Man höll noga reda på när födseln kunde tänkas äga rum, och 
man försökte att då inte lämna kvinnan ensam. Ibland höll man också egna 
förhör med kvinnorna. Det var då inte ovanligt att de bekände vad som 
hade skett. 

Även om kvinnan nu inte lyckades dölja sitt tillstånd var själva ansatsen 
därtill viktigt för att avgöra uppsåtet. Om en kvinna pratat relativt öppet 
om att hon kanske var havande, sågs det som ett tecken på att hon inte hyste 
något ont uppsåt. Vittnesförhör i samband med faderskapsmål visar att 
kvinnor ofta pratade med personer i sin omgivning om vem som var far till 
barnet. Vid rannsakningar om barnamord kunde det tala till den anklaga
des fördel, om hon öppet uttryckt sina misstankar om graviditet. 

Trots att barnamordsplakatet var tillämpligt i det här ärendet uppmana
des Margareta gång på gång att bekänna sin gärning. Men förgäves. Hon 
visade uppenbar ånger över att hon hållit det hemligt; inför rätten hade hon 
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högeligen begråtit sitt grova förseende. I fängelset läste hon i en bönbok, 
enligt prästen så vackra böner, särdeles en om botfärdiga syndare. Rätten 
försökte framtvinga en bekännelse genom att vädja till henne att vårda sin 
själ. "Dör hon i sina synder och dem intet bekänner och ångrar", hotade 
man, "så står henne helvetet öppet, och där för henne en sådan plåga, som 
ingen ända haver". Trots detta fortsatte Margareta att neka till anklagelsen. 

Mitt i allt elände finns det ändå ett försonande drag. Man ville inte döma 
någon till döden utan att personen själv bekänt sin gärning. Och det trots 
att man vid vissa grova brott, som det här, ju hade möjligheten att med 
omedelbar verkan verkställa domen. Bekännelse från brottslingen, eller 
två samstämmiga vittnen som sett gärningen, var det som behövdes. När 
det gäller barnamord, och även andra sedlighetsbrott, var det — inte helt 
oväntat kanske — ovanligt med vittnen till själva gärningen. Vad som 
förelåg var oftast indicier. 

Ett sätt att pressa fram en bekännelse var att föra ut den anklagade till 
avrättningsplatsen, i vetskap om att han eller hon skulle avrättas. Väl 
framme, med huvudet på stupstocken skulle prästen återigen uppmana 
den anklagade att bekänna. Tanken var att någon så nära in på döden inte 
kunde ljuga, eftersom det var att förpassa själen till helvetet. Om personen 
bekände verkställdes avrättningen, och själen åtnjöt salighet. Fortfor 
personen däremot att neka tog man det som intäkt för att personen talade 
sanning. 

Jag har uppehållit mig vid den anklagade kvinnan, men vad finns att 
utläsa om mannen som gjort henne med barn? Hans namn var Olof Duva 
och han var organist i Skepptuna socken, där också Margareta var ifrån. 
Även Olof förhördes i ärendet av rådhusrätten. Det normala var att 
barnafadern var bekant, och fanns han kvar i bygden togs han in för förhör. 
Olof hade alltså lägrat Margareta under äktenskapslöfte, ett vanligt 
förfarande under äldre tid. Ett sådant löfte ansågs vara bindande, och det 
var ofta gränsen för när det sexuella umgänget kunde tänkas ta vid. Vid 
eventuell graviditet var det normala att paret gifte sig. Barnet kom då att 
räknas som ett äkta barn, med alla fördelar det innebar, inte minst ur 
arvssynpunkt. Man gifte sig alltså inte för att kvinnan var med barn, utan 
hon var med barn för att man stod i begrepp att gifta sig. Skillnaden är 
viktig när man skall bedöma sedligheten. Man måste då skilja på utom-
äktenskapliga förbindelser och/or-äktenskapliga. 

Margareta var dock redan gift, ett faktum som komplicerade förhållan
det även om det inte omöjliggjorde det. Hennes man hade övergivit henne 
åtta år tidigare, och det var ovisst om han fortfarande var i livet. Att fa 
tillåtelse från kyrkan att gifta om sig var under dessa omständigheter inte 
omöjligt, eftersom mannen hade varit försvunnen under så lång tid. 
Gränsen för när man kunde ta ut skillnad från en bortavarande make var, 
enligt kyrkolagen, sju år - om inte speciella omständigheter förelåg. 
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Ovisshet rörande huruvida maken var i livet eller ej var givetvis ofta 
aktuellt i krigstider. Särskilt i samband med omgifte var det av stor vikt att 
reda ut hur det förhöll sig, men också vid skifte av arv. 

Under Margaretas frånvaro i staden passade Olof på att gifta sig med en 
annan. Passade på är kanske inte rätt uttryck: han blev snarare efter 
påtryckningar tvingad därtill. Det hela skedde uppenbarligen i största 
brådska. Giftermålet ägde rum någon vecka innan rannsakningen inför 
rådhusrätten skulle gå av stapeln. De trolovades en tisdag, söndagen därpå 
lystes det för dem tre gånger, och sedan gifte de sig. Kvinnan han gifte sig 
med var piga i prästgården, och det är högst troligt att prästen hade del i 
det skyndsamma förloppet. Det är heller inte helt otänkbart att kvinnan var 
med barn, och att det var därför prästen var så angelägen om att få 
äktenskapet till stånd. Och det innan Olof for till Uppsala för att vittna i 
rättegången. På frågan varför han under rådande omständigheter gift sig 
med en annan svarade han att kyrkoherden mer eller mindre tvingat 
honom. Varför framkommer inte, men man kan tänka sig olika alternativ. 
Kanske var prästen orolig att Olof efter påtryckningar skulle äkta den 
kvinna han först lovat äktenskap. Det vore inte orimligt. Prästen ville 
naturligtvis inte heller att hans tjänstepiga skulle gå och dra på ett oäkta 
barn. Om inte annat skulle det kunna kasta vissa misstankar över prästen 
själv, att det var han som gjort sin piga med barn. Så kan också varit fallet. 
Hans iver att gifta bort henne framstår då i en helt annan dager. Kanske 
hade Olof något att vinna på att träda i prästens ställe och ta på sig 
faderskapet, somt.ex. sin tjänst som organist. Detta är dock, som sagt,bara 
hypoteser. Hur det verkligen gick till är tyvärr omöjligt för oss idag att ta 
reda på. 

Fallet med Margareta visar tydligt på en stark lokal social kontroll. Det 
gäller visserligen överlag. Människorna hade en god koll på vad omgiv
ningen pysslade med, och var det någon som bröt mot de uttalade eller 
outtalade normerna passerade det sällan obemärkt. När det gäller barna
mord, och även sedlighetsbrott av olika slag, framkommer en intressant 
könsaspekt. Det var så gott som uteslutande kvinnor som kontrollerade 
varandra. Många män berättade inför rätten att de inte vetat eller förstått 
att en viss kvinna varit gravid. Om de visste det, var det kunskap som förts 
vidare från deras fruar. 

Kontrollen återspeglar de normer som gällde i samhället. I det här fallet 
är förklaringen att söka i förhållandet mellan gift och ogift kvinna. Det 
som i första hand skilde dem åt var sexualiteten. Först som gift var det 
legitimt för kvinnor att ha sexuellt umgänge med män. Den gifta kvinnan 
hade ett slags monopol på såväl sexualiteten som den därmed samman
hängande barnalstringen. Den ogifta modern gjorde således intrång på 
den gifta kvinnans område. Vad som framför allt gj orde kontrollen så stark 
var helt enkelt de gifta kvinnornas bevakande av sitt privilegium. Den 
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ogifta moderns sexualitet var både otillåten och - vilket var än värre -
okontrollerad. 

Därmed inte sagt att den ogifta modern automatiskt stod utanför den 
sociala gemenskapen, något som ibland förs fram. Jonas Frykmans bok 
Horan i bondesamhället är ett exempel härpå. Att en ogift mor skulle 
stämplas som hora är att hårdra det hela. För att kunna säga något om den 
ogifta modern måste hon sättas in i ett vidare sammanhang. Samtidigt 
måste relationen till mannen, till barnafadern, beaktas. Var det fråga om 
en högst tillfällig relation, med en man som inte hörde hemma i bygden -
en soldat på genomresa t.ex. - är det troligt att kvinnan fick ett rykte om 
sig att vara lösaktig. Hade det istället ägt rum mellan två i lokalsamhället 
kända personer gjorde det att kvinnan hade ett bättre utgångsläge. Fader
skapet erkändes offentligt, och ofta dömdes mannen till underhåll. Detta 
ändrades dock med tiden, och under 1700-talet blev det allt vanligare att 
männen inte tog den här formen av ansvar. 

När man talar om synen på utom- och föräktenskapliga förbindelser är 
det viktigt att skilja mellan, i grov bemärkelse, en statlig/kyrklig uppfatt
ning och en folklig. Staten och kyrkan krävde kyrklig vigsel för att 
äktenskapet skulle vara giltigt. Folket räknade någon form av trolovning 
och samlevnad som ett legitimt äktenskap. Lokalsamhället lade alltså 
vikten vid en fast form av samlevnad. Staten gick ett steg längre; den fasta 
samlevnaden skulle vara kontrollerbar. 

Den här skillnaden är viktig när man ska förklara synen på barnamord. 
För statsmakten var naturligtvis morden i sig allvarliga, och omöjliga att 
i något avseende tolerera. Hade det rört sig om bara själva mordet kunde 
det egentligen räckt med att inskärpa betydelsen av den vanliga lagens 
högmålsbalk, där en av paragraferna till och med handlar om "Om fader 
eller moder dräper sitt barn med vilja". Barnamorden var dessutom inte så 
vanliga, numerärt sett, att det skulle varit orsaken till de upprepade 
plakaten. Istället poängterades den olovliga beblandelsen, den utom-
äktenskapliga sexualiteten. Det var i första hand den som statsmakten ville 
komma åt. Genom att lyfta fram den värsta konsekvensen av osedlighet 
ville man avskräcka folket, och särskilt kvinnorna, från att förlusta sig 
utanför äktenskapet. Dessutom var familjen en kontrollerbar enhet -
synlig i kyrkobokföringen - i motsats till lösa förbindelser. 
Barnamordsplakaten tillkom i första hand för att stävja den utom-
äktenskapliga sexualiteten. Denna skulle istället ledas in i äktenskapet, 
där den hörde hemma. 

Tecken på detta framskymtar i domböckerna. Om ett par som anklaga
des för lönskaläge inför rätten lovade att äkta varandra efterskänktes 
böterna. Äktenskapet användes som en form av lockbete, fördelaktigt inte 
minst ur ekonomisk synvinkel eftersom bötesbeloppen för sedlighetsbrott 
var höga. Man ska inte heller underskatta de propagandamässiga effek-
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terna av ett sådant förfarande. Genom att på det här viset främja äktenska
pet visades klart och tydligt vad som var rätt och vad som var fel, eller vad 
som accepterades av överheten och inte. 

Det framgår också tydligt av tingsförhandlingarna att staten var bero
ende av lokalsamhället, om den skulle kunna utöva en effektiv kontroll. 
När det gäller barnamord var samverkan god. Lokalsamhällets kontroll av 
den ogifta modern sanktionerades och till och med befrämjades av staten. 
Hon hotade inte bara balansen i samhället i allmänhet, utan. den gifta 
kvinnans position i synnerhet. Viktigt är emellertid att poängtera att 
statens och lokalsamhällets tolerans för vad som var otillåten sexualitet 
skilj de sig åt. Så länge den ogifta kvinnan bara var havande gjorde man 
inget, utöver att hålla henne under uppsikt. Barnamorden däremot var 
definitivt att gå över gränsen. 

Det finns ytterligare en koppling till att det just är den olovliga 
sexualiteten som var måltavlan för statsmaktens strävanden. Barnamord 
var en företeelse endast bland ogifta kvinnor. Barnkvävning däremot var 
något som på samma sätt bara förekom hos gifta par. Barnkvävning 
innebar att spädbarn av våda, av misstag, lågs ihjäl i sängen, där ju många 
sov tätt tillsammans. Barnkvävningen ansågs orsakas genom vårdslöshet, 
men - om man vill vara lite cynisk - den utgjorde ändå en möjlighet för 
den gifta kvinnan att "råka" ligga ihjäl sitt barn. Samtiden diskuterade 
också kvävningen som en form av mer eller mindre frivillig barnbegräns
ning. Det hela förutsatte dock att barnet var legitimt. Barnkvävningen 
kom inte i beröring med den otillåtna sexualiteten och straffet var betydligt 
mildare än vid barnamord. 

Huruvida barnkvävning av våda alls kunde komma ifråga när det 
handlade om oäkta barn diskuterades i Askers tingsrätt 1724. En kvinna 
hade förkvävt sitt oäkta barn. Prästen, som först hade hand om ärendet, 
menade att hon gjort det med vilja, och att hon borde straffas tillbörligt 
härför. Lagen om barnkvävning, menade han, angick bara "gudfruktiga 
mödrar och ärliga hustrur och ingalunda sträcka sig till skökan, som 
igenom dj ävulens eggelse avla och föda barn". Hade kvinnan redan begått 
en synd - otukt - kunde hon lika gärna begå en annan - mord. Rätten hade 
dock inget till övers för prästens logik. Istället slog man tydligt fast att den 
moderliga kärleken var lika stark, oavsett under vilka förhållanden 
koncipieringen ägt rum. Man menade vidare att skrivningen i kyrkolagen 
definitivt inte gjorde någon åtskillnad mellan den gifta och den ogifta 
modern. 

Ärendet är intressant inte minst därför att rätten gick så hårt mot 
prästens åsikt. Man får nästan intryck av att man tog tillfället i akt och 
skrev honom på näsan. Det visar också att man i viss mån accepterade den 
ogifta modern. Det fanns dock ett förbehåll. Kvinnan måste ha ångrat sig, 
och det offentligt. Detta skedde genom kyrkoplikt, eller uppenbar skrift 
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som det också hette. Det innebar att kvinnan offentligt i kyrkan, inför hela 
församlingen, skulle bekänna sin synd och visa ånger. Under gudstjänsten 
skulle hon inför allas åsyn stå på en speciell pall, i folkmun kallad horpall. 
Först därefter togs hon åter upp i församlingen. Den här typen av straff 
anses av många ha varit mycket skamfyllda, och att det handlade mer om 
skam och utpekande än om förlåtelse och återupptagning. Man förde 
diskussioner - bl. a. i Svea hovrätt - om att straffet var så pass skambetonat 
att kvinnorna hellre tog livet av sina avkommor än stod med skammen i 
kyrkan. Flera förslag om avskaffande av kyrkoplikten lades fram, dock 
utan förändring. Både präste- och bondestånden var för att bibehålla det 
gamla. 

Det kan kanske vara svårt för oss idag att förstå hur kvinnorna kunde 
riskera så mycket, att de kunde utsätta sig för risken att stå havande och 
övergivna. För de flesta var det också självklart att en fastare förbindelse 
faktiskt skulle leda till äktenskap. Helt otänkbart är det inte att vissa män 
använde äktenskapslöften för att utnyttja kvinnor. Löftet blev då medlet 
varigenom de kunde njuta det sexuella umgänget, som ju annars var dem 
förvägrat. Man kan också tänka sig att vissa kvinnor vinnlade sig om att 
bli havande, i hopp om att snäija mannen. Och vi får slutligen inte heller 
bortse från att de faktiskt kan ha varit förälskade så till den grad att de, 
liksom vi ibland gör idag, lät lusten styra handlandet. 

Hedersam och sedesam 
Budskapet för kvinnans del är klart. En hedersam kvinna var också 
sedesam. Som ogift gällde regeln inget sexuellt umgänge över huvud 
taget. Som gift gick det för sig, men då givetvis begränsat till den äkta 
hälften. Hedern spelade en oerhört stor roll i det tidigmoderna samhället. 
Det kan därför vara idé att uppehålla sig vid detta, och se något på hederns 
betydelse. 

Hedern var central för en persons ställning; den var avgörande för hur 
omgivningen uppfattade en person. Den reglerade det vardagliga beteen
det och de sociala relationerna i samhället. Kulturen kan utan överdrift 
betecknas som hederscentrerad. Det är därför inte konstigt att rykten 
spelade stor roll, och kunde vara rent förödande för en persons ställning. 
Om illvilliga rykten uppstått var det viktigt att ta död på dessa och att 
återupprätta sin ära. Ett sätt var att dra ärendet inför rätta. En "friande" 
dom gav då inte bara upprättelse, utan en offentlig upprättelse. Att förtala 
eller okväda någon var straffbart, och böter utdömdes för den som varit 
upphov till ryktet. Alla som var närvarande på tinget hörde att beskyll
ningen var falsk, något som säkerligen spred sig. Värre var det om man inte 
lyckades visa att ryktet saknade grund. Då hade tingförandet lett till att det 
ryktet blivit än mer offentligt, och allmänt bekant. 
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Särskilt svårt att bevisa motsatsen kan det ha varit när det gällde s.k. 
institutionaliserade skällsord, alltså skällsord som blivit så stereotypa att 
de sågs som en formel för ärekränkning. De behövde inte ha något att göra 
med vad som verkligen hade ägt rum, även om det naturligtvis kunde 
finnas fog för ryktena. För kvinnor kan hora sägas vara en sådan form av 
institutionaliserat skällsord. Det symboliserade då alla former av kvinnors 
felaktiga beteende. En ohederlig kvinna var ohederlig inte bara i sexuellt 
avseende, utan det påverkade alla delar i hennes liv. Hennes ställning som 
husmoder undergrävdes t.ex. genom att hon ansågs oärlig. För männen var 
kopplingen mellan heder och sedlighet inte alls lika stark. Den manliga 
motsvarigheten till hora som skällsord var tjuv eller skälm. För att alls 
kunna försvara sig från rykten krävdes vittnen som kunde intyga ens 
oförvitliga leverne. Och att det inte fanns vittnen som kunde påstå 
motsatsen. Att tingföra förtalsmål kunde alltså ha sina risker. Att ärenden 
av denna art ändå hamnade i offentlighetens ljus visar på hur viktigt det var 
för många att rentvå sig. 

Det var inte ovanligt att kvinnor vände sig till rätten för att någon kallat 
dem hora. Detta kunde ske direkt till en person, och då ofta i andra 
personers närvaro. Här hade den förtalade viss chans att försvara sig 
direkt. Vanligare var att man gav igen med något liknande, och sedan 
hamnade båda personer inför rätten. Värre var det med rykten som helt 
enkelt gick runt i bygden, och där det ofta var oklart vem som varit 
upphovsmannen. 

Sådana rykten kunde ställa till en hel del förtret för den drabbade. En 
kvinna, hustru Margareta, ansåg sig sommaren 1682 vara tvungen att 
rentvå sig från det som sades om henne. Margareta beklagade sig över att 
ha kommit i "rop och rykte" för att ha haft sexuellt umgänge med en dräng. 
Det som gjorde ryktet extra allvarligt var att umgänget sades ha skett 
medan hennes man fortfarande levde. Upprinnelsen var att hon fött barn 
inte särskilt långt efter makens frånfälle. Mannen hade varit sjuk en längre 
tid, och det var många som tvivlade på att han alls haft några krafter kvar, 
i synnerhet sexuella. Detta sammantaget med att Margareta och drängen, 
som hette Erik, setts ligga tillsammans på en äng var tillräckligt för att sätta 
igång spekulationer. Både kvinnan och drängen tillstod att de skojat med 
varandra, knuffats och fallit omkull. Mer var det emellertid inte. Huvud
poängen i Margaretas försvar var att det skett offentligt, och att de således 
inte träffats i det fördolda. Det hela hade nämligen ägt rum "strax utmed 
allmänne vägen och inte i skogen, utan på släta ängen, där alla förbigående 
kunde dem se, de och efter Anders Anderssons [vittne] egen bekännelse 
talte så högt och skrattat att han det på vägen kunnat höra, för den skull så 
mycket mindre misstankar om dem hava kunde". Hustrun friades från 
ryktet. Drängen fick erlägga en liten avgift till kyrkan, eftersom han 
genom sitt agerande gett upphov till ryktet. 
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Det som här blev Margaretas räddning var just att det inte skett i 
hemlighet, ett drag som går igen i diskussionen ovan om barnamord. Det 
var det undanskymda, och därmed okontrollerbara, som var farligt. När 
det gäller sedlighetsbrott av olika slag, eller rykten härom, ligger det i 
sakens natur att det är svårt att hitta vittnen till själva akten. Vittnesmålen 
brukar istället handla om att många sett personerna umgås på tu man hand; 
kanske hade man rentav sett dem ligga tillsammans påklädda i en bädd. 
När det gäller det grövre sedlighetsbrottet, hor, föreskrev man redan vid 
1500-talets mitt att paret skulle tas på bar gärning av sex (!) personer. 
Tidigare hade det räckt med två vittnen, vilket även det torde varit svårt att 
uppbåda. Skärpningen förklarades med att kvinnans heder och ära stod på 
spel. Med mindre än sex vittnen kunde man alltså inte anklaga någon för 
hor, vilket också skulle förhindra ryktesspridning och ifrågasättande av 
kvinnans ära. Huruvida man i praktiken verkligen höll fast vid kravet på 
sex vittnen är tveksamt. Kanske behövdes det inte heller. Väl inför rätta 
tycks det som om paren oftast erkände sina brott. 

I det äldre samhället var det, som exemplet nyss visar, av vikt för 
enskilda individer att bibehålla och i förekommande fall återupprätta sin 
heder. Hedern var dock inte enbart, eller ens i första hand, individuell, utan 
den angick hela hushållet, hela skrået eller det kollektiv individen ingick 
i. Kvinnans handlande föll, i större utsträckning än mannens, tillbaka på 
hushållet. Ett icke hedersamt beteende från kvinnan ledde till att också 
mannens och hushållets ära sattes på spel. Mannens heder var sammanflä
tad med de kvinnor han borde kunna kontrollera, hans hustru men också 
hans dotter. Ett angrepp på kvinnans heder var därmed också ett angrepp 
på makens eller faderns heder, eftersom denne — som familjens överhu
vud — förlorat kontrollen över kvinnans sexualitet. 

Resonemanget här byggerpå exempel hämtade från en agrar miljö, med 
jordbruk som dominerande näring. Det är mycket möjligt att bergsbruks
områden haft en annorlunda typ av hedersuppfattning. Man kan förvänta 
sig en mer tolerant attityd mot barn födda utanför äktenskapet och mot 
ensamma mödrar. Rättsbehandlingen av sexualbrott bör då ha varit relativt 
mild, och den utomäktenskapliga fruktsamheten högre än i agrart domi
nerade områden. Orsaken härtill är bl.a. ett annorlunda familjemönster. 
Fast egendom var inte något krav för att man skulle kunna ingå äktenskap. 
Detta ledde till en lägre äktenskapsålder - och en högre äktenskaps
frekvens - eftersom man inte behövde etablera sig innan man hade en 
tillräcklig grund för att ingå äktenskap. Kvinnorna deltog också i stor 
utsträckning tillsammans med männen i arbetet utanför hushållet. Det kan 
rent av vara så att bergslagskvinnans arbete utanför hemmet gav henne en 
starkare social ställning jämfört med kvinnor från andra områden. 

Det här rör sig än så länge om hypoteser, vilka formulerats inom ett 
nystartat projekt: Plebejerna på berget. Kulturförändringar i tidigindustriell 
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bergslagsmiljö, Nora och Linde bergslagar 1600-1850. Projektet, i vilket 
jag ingår, syftar till att undersöka hur kulturen påverkades av den proto-
industriella miljön, med avseende på hushåll och familjemönster, 
konsumtionsmönster, brottslighet samt tankesätt och manifesta kultur
former. 

Kvinnans ära, såväl den gifta som ogifta, var alltså förknippad med 
hennes sexuella vandel. Detsamma gällde, som tidigare nämnts, inte 
männens ära. Denna hörde snarare samman med offentlighet, med eko
nomi och utövande av yrke. Tjuv och skojare var det vanligaste skällsordet 
riktat mot män. Dessa två hedersuppfattningar kan tolkas som olika sfärer, 
en kvinnlig privat och en manlig offentlig. Vill man kan man också säga 
att man i båda fallen riktar sig mot respektive köns yrkesutövning, eller 
huvudsysselsättning. En hora kunde inte ha ansvar för hushåll och en tjuv 
kunde inte utöva sitt yrke. Därmed inte sagt att män inte kunde förolämpas 
sexuellt. Det var inte ovanligt att män skälldes för att vara horkarl eller 
hanrej, d.v.s. en bedragen äkta man. En intressant observation i samman
hanget är att det inte finns något motsvarande ord för den bedragna 
kvinnan! Männen kunde alltså förolämpas genom sexuella anspelningar 
på deras hustrur eller mödrar. Sexuella skymfningar ifrågasatte dock inte 
den manliga identiteten på samma sätt som den kvinnliga i liknande 
sammanhang. 

Det är lätt att koppla samman kvinnan med sexualitet och reproduktion. 
Det fångar emellertid endast en del av hennes tillvaro. Hon hade även 
andra uppgifter, och inte minst viktigt var att hon ingick i och var 
nödvändig för produktionen. 

Omyndig och passiv 
Den offentliga sfären var inte, i praktiken, exklusivt manlig, även om den 
kanske var övervägande manlig. Den andra myten om kvinnan, som jag 
nämnde inledningsvis, är uttryck för just den här uppfattningen: att det 
offentliga, det som har med ekonomi och transaktioner att göra, är 
männens domän. Det kan vara dags att skärskåda den omyndiga, passiva 
kvinnan närmare. 

Exemplet jag nämnde inledningsvis handlade om en hustru som skuld
satt sig så att hon var tvungen att sälja sin gård. Protokollen visar att 
kvinnan, hustru Anna, under en längre tid lånat pengar på sin gård. Hela 
beloppet var lånat från samma person, en fogde på en herrgård i närheten. 
När lånesumman blev större är det tydligt att mannen, Christoffer Anders
son på Segersjö säteri, böljade bli orolig att han inte skulle få igen sina 
pengar. Han drog därför ärendet inför rätta, för att försäkra sig om 
panträtten. Panträtt innebar att han hade rätt att bruka gården. Därmed 
hade han även rätt till gårdens avkastning, utan att äga gården. Detta var 
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emellertid inte tillräckligt, utan senare samma år var ärendet uppe i rätten 
igen. Christoffer ville då att rätten skulle förplikta Anna att erlägga hela 
summan på en gång. Det ville dock inte rätten. Eftersom Anna erhållit det 
lånade beloppet successivt var det skäligt, menade de, att hon också 
betalade av efter hand. 

Ett par år senare, 1683, dök Christoffer återigen upp på tinget. Han stod 
då i begrepp att överta hemmanet. Här hade det dock dykt upp ett smärre 
problem. Hemmanet, den halva som Anna ägde, hade värderats av 
nämnden, men till ett lägre belopp än skulden utgjorde. Hemmanet var, 
enligt nämndemännen, värt 304 daler och 16 öre kopparmynt. Detta 
skulle, om än nätt och jämnt, täckt den ursprungliga skulden. Kruxet var 
att skulden hade ökat med ytterligare 100 daler, och nu var uppe i 404 daler 
kopparmynt. Trots att Anna miste sitt hemman, var hon ändå inte skuldfri. 

Ärendet är intressant ur flera aspekter, och jag skall lyfta fram två. För 
det första hade kvinnan på egen hand lånat pengar, och var betalningsans
varig härför. Det skulle hon egentligen inte kunna göra som hustru. För det 
andra disponerade hon själv sitt fasta gods. Att kunna ta ett lån och att vara 
tvungen att betala tillbaka det man lånat är för oss idag självklart. 
Huruvida lånet beviljas eller ej beror på ekonomisk säkerhet och inte på 
låntagarens kön. Så inte under 1600-talet. Här råder, som jag tidigare 
nämnde, stora skillnader mellan vad lagen och samtida jurister sade om 
kvinnans möjligheter och hur dessa möjligheter tog sig uttryck i praktiken. 
För att kunna förklara myten om kvinnan som omyndig måste den 
normativa nivån studeras närmare. 

Frågan om skuldsättning ägnades inte någon större uppmärksamhet i 
den medeltida lagsamlingen. När man skulle utarbeta en ny lag - vilken 
sedermera antogs av riksdagen 1734, därav benämningen 1734 års lag -
var det mer aktuellt. Arbetet med den nya lagen skedde i en lagkommission, 
tillsatt 1686, och i denna kommission förde man diskussioner i saken. Hur 
skulle man egentligen räkna hustruns underskrift på en skuldförbindelse? 
Skulle hon över huvud taget på egen hand kunna skuldsätta makarnas 
egendom? 

Många menade att det här med att hantera ekonomin var alldeles för 
avancerat för kvinnan. En orsak låg i att kvinnan, som man uttryckte sig, 
var "enfaldig och kan som oftast intet begripa eller förstå, vad konsekvens 
en sådan underskrift haver med sig". Följden av denna enfaldighet var dels 
att hustrun, utan mannens vetskap, kunde skuldsätta egendomen, dels att 
mannen kunde förleda hustrun till att skriva under en för honom fördelak
tig skuldförbindelse. Ett sätt att komma runt problemet var att även 
kvinnans närmaste släktingar skulle skriva under. Förslaget handlar inte 
så mycket om att man brydde sig om vad kvinnan kunde eller inte, utan 
man var rädd att egendom på detta sätt lätt skulle kunna gå släkten ur 
händerna. 
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Samma tankegångar ligger bakom att kvinnan inte på egen hand skulle 
kunna förfoga över sin fasta egendom. Egendom som hon förvärvat inom 
äktenskapet förvaltades av mannen. Hennes arvejord däremot förvaltades 
av hennes närmaste manliga släkting. Det förelåg inga hinder mot att 
kvinnan skulle kunna äga jord. Däremot kunde hon inte fritt förfoga över 
den. Lös egendom kunde hon emellertid sälja och köpa. Lagen hade här 
en högsta gräns hur stora köp man fick göra med en hustru, och beloppet 
var mycket lågt. Hade köpet inte godkänts av mannen kunde det till och 
med återkallas. 

Kvinnans intellektuella underlägsenhet åberopades även när man i 
lagkommissionen diskuterade vem som kunde vara giftoman. Giftoman 
var den som ansvarade för att allt hade gått rätt till vid ingående av nya 
äktenskap, rörande frieri, hemgifter m.m. Den naturlige giftomannen var 
naturligtvis fadern. I den medeltida landslagen finns en formel för det 
tillfälle då giftomannen överlämnade bruden till hennes tillkommande. 

Jag gifter dig min dotter 
till heders och till hustru, 
till halva sängen, 
till lås och nycklar 
och till var tredje penning 
som I ägen eller kunnen komma att äga i lösöre. 

(Magnus Erikssons landslag, Giftermålsbalken 5) 

Som framgår av texten var giftermålet en viktig övergång, och i mångt och 
mycket avgörande för kvinnans fortsatta ställning i samhället. I och med 
1734 års lag gavs modern rätt att som änka agera giftoman för sina barn. 
Detta var svårt för många att acceptera. Skulle modern ha så stor makt över 
barnen, trots att hon inte var jämställd med fadern? Även i Svea hovrätt 
markerade man sitt avstånd från den nya lagen, "emedan Landslagen, som 
förnämligast ser på familjens heder och konservation, för det kvinnliga 
könets svaghet gått modern förbi". 

Många av de åsikter som här framkommer är inte särskilt smickrande 
för hur man såg på kvinnan. Delvis kan de förklaras av att kvinnan, som 
gift, stod under målsman. Att vara målsman över någon innebar att man 
skulle föra dennes talan, särskilt inför domstol. Gift kvinna stod under 
målsman, vilket framgår tydligt i giftermålsbalken: 

Då de hava legat samman en natt, 
då är han hennes rätte målsman 

och äger söka och svara för henne. 

(Magnus Eriksson landslag, Giftermålsbalken 6:l) 
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Änkan däremot var sin egen målsman, och den ogifta kvinnan stod under 
förmyndare. Förmyndarens ansvar var betydligt större än målsmannens, 
och förmyndaren skulle också sköta den omyndiges egendom och ange
lägenheter. Det är egentligen bara när det gäller kvinnor som stod under 
förmyndare, som vi kan tala om omyndiga kvinnor. Målsmannaskapet 
innebar förvisso en inskränkning av kvinnans handlingsramar, så till vida 
att hon inte på egen hand kunde agera inför rätten. Alla de exempel som 
anförts visar dock att detta inte var med verkligheten överensstämmande. 
När man uttalar sig mer övergripande om kvinnans situation är det alltså 
av stor vikt att man är medveten om skillnaderna nivåerna emellan. Att en 
kvinna inte får utföra en handling är inte detsamma som att hon inte kan 
utföra den. 

När det gäller kvinnans roll i ekonomiska och offentliga sammanhang 
är skillnaden mellan lagens bokstav och hur det egentligen gick till 
avsevärd. Kvinnan kunde, som exemplet ovan visar, själv både skuldsätta 
sig och disponera över sin jord. Även om män dominerar när det gäller 
ekonomiska ärenden, och då i synnerhet försäljning av jord, var det inte på 
något sätt ovanligt eller uppseendeväckande att även kvinnor befattade sig 
härmed, oavsett om de var hustrur eller änkor. 

Domböckerna ger vidare en inblick i kvinnans roll i produktionen. När 
det gäller den agrara produktionen, jordbruket, handlar tvisterna oftast om 
anställande eller, med dåtidens term, städslande av tjänstefolk eller om 
ersättning för utfört arbete. I sådana mål förekom många kvinnor. Det 
finns inga tecken på att de på något sätt skulle varit sämre rustade än 
männen att sköta hushållets ekonomiska angelägenheter. Så kom t.ex. 
hustru Kerstin i februari 1682 inför Askers häradsrätt, kärande till sin 
namne, pigan Kerstin Olsdotter. Käromålet handlade om att pigan gått i 
tjänst hos Kerstin, och tagit emot städslepengarna. Ett par dagar senare 
hade hon, i vredesmod får man förmoda, kastat tillbaka sin lön till Kerstins 
man och inte inställt sig igen. Rätten beslutade, efter omröstning i 
nämnden, att pigan antingen skulle återbetala städslepengarna samt 
ytterligare ett belopp eller gå tillbaka i tjänsten. 

Exemplet visar att det är hustrun som anställt pigan, och det är hustrun 
som tar ärendet inför rätta. Det framgår klart av protokollet att hon var gift, 
och således stod under målsman. Detta hindrade henne dock inte att i egen 
person agera på tinget, och det var heller ingen som opponerade sig mot 
hennes agerande. Det är så det ser ut i domböckerna, ärende efter ärende. 
Kvinnor agerar utan att det ifrågasätts, och deras talan tas på lika stort 
allvar som männens. 

Att hustrun på det här sättet kunde agera för hushållets räkning är inte 
förvånande. Hon skulle även enligt lag, vid mannens eventuella frånvaro, 
träda in i hans ställe. Sådana befogenheter kunde hon givetvis inte ges utan 
att ha kunskap däröver. I krigstider gavs också många tillfallen, då mannen 
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var ute i fält. I praktiken kunde och fick kvinnorna dock mycket väl 
företräda hushållet och agera för hushållets räkning, även om mannen 
fanns hemmavid. 

I hammartingsprotokoll, här från Nora och Linde, kan man hitta många 
exempel på kvinnor som inte bara var involverade i produktionen, utan 
också hade ett stort ansvar och skötte kontakterna utåt. På hammartinget 
1716 kärade bonden Per Mårtensson till Margareta Stensdotter, som 
förmodligen var änka. Han ville ha betalt för den kol han levererat till 
hennes hammare. Ingen av parterna hade själva kommit till rätten, utan de 
lät ombud företräda dem. Änkan hade gett sin dotter Stina Schiött fullmakt 
att agera å hennes vägnar. Istället för bonden hade hans hustru Anna 
Larsdotter inställt sig, dock utan fullmakt. Hon ville därför att målet skulle 
skjutas upp. Så skedde emellertid inte utan man avgjorde vem som skulle 
betala vem och hur mycket. 

Att mannen lät sig företrädas av hustrun ligger långt ifrån lagens 
stadganden. Det var heller inte särskilt vanligt, även om det förekom. 
Hammarsmeden Olof Nilsson hade 1707 befullmäktigat sin hustru att föra 
talan mot en före detta bruks skrivare. Saken hade varit uppe på tinget flera 
gånger tidigare, och då hade även skrivarens hustru varit instämd. Måls-
mannainstitutet - att maken skall föra hustruns talan inför rätta - tycks inte 
ha tillämpats av rätten. Däremot finns det några exempel på att parterna 
själva utnyttj at denna möjlighet, för att helt enkelt skj uta upp målet. I målet 
med hammarsmeden förekom en sekreterare som inte ville yttra sig i 
saken. Anledningen var att han, som målsman till en av de inblandade, inte 
blivit instämd i laga tid. Målet sköts också upp. Samma år lät en hustru 
meddela rätten att hon minsann inte, "tvärtemot lag", tänkte svara på 
stämningen, så länge hennes man levde och fanns i riket. Det handlade här 
inte om att rätten krävde målsmannens närvaro, utan att parterna själva 
drog nytta av institutets existens. 

Forskning om kvinnor säger en hel del om hur samhället var organiserat. 
Protokollen från domstolarna visar att kvinnan inte i första hand bör ses 
som en individ. Detsamma gäller naturligtvis även för mannen. Båda 
ingick som delar i en enhet, nämligen hushållet. Hushållet var vidare 
integrerat i en större kontext, och det utgjorde en-viktig del i samhället. De 
flesta handlingar som utfördes av ena eller andra parten hade till syfte att 
komma hushållet till godo. Hela hushållet påverkades, som jag tidigare 
sagt, också av kvinnans heder. Man får dock inte idyllisera hushållet för 
mycket. Naturligtvis kunde det rymma många konflikter. Det blir särskilt 
tydligt när det var dags att skifta arv, och alla ville ha så stor del av kakan 
som möjligt. Arvsskiften komplicerades inte minst av att omgiften var 
vanliga, och att det då ofta fanns flera barnkullar som hade olika anspråk 
på arvet. 

Arvstvister är intressanta på många sätt, inte minst kvinnornas roll i 
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dessa tvister. Här framträder ett spännande mönster. Kvinnorna agerade 
relativt självständigt i de flesta ekonomiska angelägenheter. Däremot var 
det, under 1600-talets slut och 1700-talets början, sällsynt att de var aktiva 
parter i just arvstvister. Här företräddes de vanligen av män. Vanligast var 
naturligtvis att kvinnans make förde hennes talan. Det kunde ibland även 
inkludera mannens svägerskor. Arvstvisterna stod således mellan män; 
det är markant att detta förfarande dominerade helt just i arvstvister, men 
inte alls i andra typer av ekonomiska ärenden. Tanken ligger då nära till 
hands att det kan ha handlat mer om strategi än om kvinnans oförmåga att 
själv föra sin talan. Det kan ha varit lättare att på det viset få gehör för sina 
krav, särskilt som motparten oftast var en man. 

Från hushållet kan steget tas vidare, till statsmakten. Ser man till 
statsmaktens försök att disciplinera befolkningen är det tydligt att de 
inriktade sig på hushållet snarare än på individen. För staten var det 
nödvändigt att hushållen, samhällets bas, skulle reproducera sig. Så länge 
kvinnan var kopplad till ett hushåll, och agerade utifrån den ramen, kunde 
det mesta tolereras. Då gjorde det inget att hon handlade med både fast och 
lös egendom. Om hon däremot bröt sig ur hushållet, och de normer som 
var förknippade med hennes plats där, var det värre. Det måste då tydligt 
framgå att det beteendet inte accepterades. Det var viktigt att hålla ordning 
i hushållet, inte minst för att hushållet i många avseenden kunde betraktas 
som en stat i miniatyr. I båda dessa hierarkiskt ordnade kollektiv fanns det 
bara plats för ett överhuvud, kungen respektive mannen. Det oordnade 
hushållet utmanade alltså samhället i stort. 

Praxis visar entydigt att samhället hade ett behov av att kvinnan skulle 
vara behörig i ekonomiska transaktioner, detta trots att lagen uttryckte en 
annan åsikt. Friherre Clas Rålamb, som bl.a. var president i Göta hovrätt, 
yttrar sig mycket träffande i frågan. 1679 gav han ut en bok om Åthskillige 
påminnelser uthi rättegångssaker. Böcker av detta slag var vanliga under 
den här tiden, i synnerhet före tillkomsten av 1734 års lag. De skulle utgöra 
ett komplement till lagen och kan ses som en slags prejudikatsamlingar: 
utifrån hur man gjort i praxis gavs ytterligare vägledning för hur man 
skulle kunna döma i liknande fall. Angående köp som hustru slutit säger 
han följande: 

Emedan kvinnspersoner i gemen är enfaldiga, och lätteli-
gen kunna uti de saker som icke är deras dagliga hantering, 
bliva fixerade och bedragna, till deras egen så väl som 
mannens skada, därföre de och i detta anseende omyndiga 
tillräknas. Detta haver sig sålunda efter lagens ord och 
vilja. 

Detta stämmer väl med den bild som beskrivits ovan: kvinnan var helt 
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enkelt för enfaldig för att befatta sig med hantering av ekonomi. Fortsätt
ningen av stycket är emellertid betydligt mer intressant: 

Men så vida som vi finner kvinnspersoner ofta mycket snälle 
och vettige, ja, hustrur som sine män uti förstånd och 
snällhet vitt övergå, så kan denne regel med gott skäl tillåta 
förändring, nämligen när hustrun köpslager sig till förbätt

ring och icke till skada. 

(Claes Rålamb, Åthskillige påminnelser uthi rättegångssaker, 1679) 

I citatet framträder tydligt den dubbla synen samtiden hade på kvinnan. 
Kvinnan, eller rättare sagt vissa kvinnor, var omyndiga. Men, det fanns 
ingen anledning att ha så snäva regler för de kvinnor som behärskade 
området. Det var heller inte otänkbart att kvinnan kunde vara mer lämpad 
än mannen, något som givetvis borde såväl tillåtas som utnyttjas. 

När det gäller den egentliga förmågan att sköta hushållets angelägen
heter finns det inget som säger att könet varit avgörande. Att man i en mer 
ideologisk bemärkelse kan tala om mannen som offentlighetens aktör 
ändrar inte det förhållandet. 

Sammanfattning 
Inledningsvis beskrev jag två myter av kvinnan som ofta nämns när man 
talar om kvinnor förr, och viss relevans har de kanske även idag. Kvinnan 
var genom sin sexualitet och lusta ett hot mot ordningen på flera sätt. 
Genom att locka med sin kropp överträdde hon inte bara själv normerna, 
utan hon förledde andra därtill. Samtidigt sågs kvinnan som underordnad 
mannen. Han skulle kontrollera såväl henne som hennes egendom, och 
medan mannen representerade hushållet utåt stod kvinnan för den inre 
hushållningen. De båda bilderna är diametrala motsatser, och förekom
sten av den ena förutsätter också existensen av den andra. För att kunna 
frammana en idealbild av kvinnan som passiv, stående bakom mannen, 
krävs att hon samtidigt ses som farlig och frestande då hon inte står under 
mannens kontroll. Och för att kunna se kvinnan som hotfull i vissa 
sammanhang, måste dessa kontrasteras mot en bild där lugn och ro råder. 

De exempel som har lyfts fram i artikeln visar att det är svårt att uttala 
sig om kvinnor generellt. Det gör då att de "myter" man stöter på om 
kvinnor sällan visar sig vara mer än just myter när de konfronteras med 
verkligheten. Jag har här visat på olika situationer i kvinnors liv. De 
belyser inte kvinnan med stort K. Istället säger de hur mycket civilstånd 
och social ställning betydde för hur kvinnornas situation tedde sig. 
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När det gäller sedlighet handlar det i första hand om ogifta kvinnor. Eller 
rättare sagt när det handlar om brott mot sedligheten var det i första hand 
de ogifta kvinnorna som agerade. När man kommer in på produktion och 
skuldsättning var det främst änkor och hustrur som agerade, alltså kvinnor 
som förestod ett hushåll. Trots att hustrun och änkan juridiskt sett hade helt 
skilda förutsättningar, var skillnaden dem emellan inte så stor i praktiken. 

Den starka kopplingen mellan heder och sedlighet förklarar myten om 
kvinnan som hora. Givetvis förekom det kvinnor som kunde betecknas 
som lösaktiga. Detta gällde dock inte för det stora flertalet. Ett samman
länkande av kvinnan med den privata sfären ligger bakom den andra 
myten, om kvinnan som omyndig och utestängd från offentligheten. Den 
stämmer som jag visat inte alls med verkligheten. 

Vill man nå kunskap om hur verkligheten gestaltade sig för kvinnorna 
är det viktigt att beakta såväl lag som praxis, eftersom nivåerna komplet
terar varandra. Att utifrån lagtexter dra direkta slutsatser om verkligheten 
kan bli missvisande, och rentav direkt felaktigt. Likaså är det viktigt att 
inte bara lyfta fram det i våra ögon spektakulära, när man ser till kvinnors 
agerande inför rätta. Kvinnan var varken hora eller omyndig. Det är svårt 
att lyfta fram något som förenar alla kvinnor. Verkligheten är betydligt mer 
nyanserad. För dåtidens kvinna stod många olika möjligheter till buds, 
liksom det gör för oss idag. 
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m.fl. bergslagers arkiv, vol. AIII: 1, Uppsala landsarkiv. 

Den lagtext som åberopas vid ett flertal tillfällen är Magnus Erikssons landslag. I 
nusvensktolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén (Stockholm 1962). Förordningar
na rörande barnamord finns samlade i Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolu
tioner ifrån åhr 1528 in til 1701 angåendejustitice och executionsährender, utgiven av 
Johan Schmedeman (Stockholm 1706). 

Resonemanget kring barnamord utgår från Gudrun Andersson: Kärlek till döds. 
Barnamord i 1600-talets Sverige, opublicerad c-uppsats (Historiska institutionen, 
Uppsala universitet 1990). Barnamordsbrottet ur en mer rättshistorisk synvinkel 
behandlas i Herman Antell: Om dråpsbrotten 4. Barnamordsbrottet och därtill sig 
anslutande förbrytelser (Lund 1895) och Erik Anners: Humanitet och rationalism. 
Studier i upplysningstidens strafflagsreformer - särskilt med hänsyn till Gustav III:s 
reformlagstiftning (Stockholm 1965). För diskussionen kring den ogifta modern ger 
Jonas Frykman: Horan i bondesamhället (Lund 1977) en spännande och tankeväck
ande bild. Detta diskuteras också i Ann-Sofie Ohlander: Kärlek, död och frihet. 
Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige (Stockholm 1986). 

Synen på sedlighetsbrott skildras, mycket välskrivet, i RudolfThunander: Förbju
den kärlek. Sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige (Stockholm 
1992). För den som är intresserad av brottslighet i vidare bemärkelse kan Jan Sundin: 
För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600-1840 (Stockholm 
1992) och RudolfThunander: Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635-
1699 (Stockholm 1993) rekommenderas. 

För diskussionen kring ära, som är ett relativt nytt forskningsområde, kan Dag 
Lindström: Oärliga mästare och kivande makar. Ett och annat om rättskipning, 
kriminalitet och normsystem i 1500-talets Norden, i: Historisk tidskrift 4, 1994, tjäna 
som en god introduktion, med många vidare hänvisningar. 

Beträffande kvinnans rättsliga ställning hänvisas till Gudrun Andersson Lennström: 
Makt och myndighet. Kring 1686 års lagkommission och kvinnans vardagsmakt, i: 
Andersson Lennström, Gudrun & Lennersand, Marie: Sprickor i muren. Funktion och 
dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet (Uppsala 1994). Där finns också en 
utförlig litteraturförteckning. 

Kvinnans ställning inom Bergslagen, med tonvikt vid produktionen, behandlas i 
Anders Florén: Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, 
exemplet Jäders bruk 1640-1840 (Uppsala 1991). 
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