


Kreditens nätverk - ett 
genusperspektiv 
Solveig Fagerlund 

Vid bouppteckningen 1704 efter helsingborgsänkan Johanna Axels
dotter fann man över tre tusen daler i svenska, danska och engelska 
mynt. Dessutom fanns det i boet en noggrant skriven räkenskapsbok. I 
över 158 poster var gäldenärerna antecknade med summan de var skyl
diga och tiden för när skulden uppkommit. Några anteckningar fanns 
om personer som nyligen betalat skulder, samt en lista på persedlar 
som "är i sterbhuset pantsatta för upplånta penningar". En pant var 
daterad till 1675, annars var den tidigaste fordringen från 1689. Skuld
posterna var övervägande små, från 10 öre till ett par daler, med 
undantag för en del större poster. Gäldenärerna, varav en del fanns 
med på flera poster, var till stor del bönder och fiskare från norra och 
nordvästra Skåne, men även rika borgare i staden var skyldiga Johanna 
pengar.1 

Johanna drev som änka efter sin förste make bagaren Mickel Drejer 
och senare som hustru till färjemannen Jöns Bengtson handel med det 
mesta. Hon importerade spannmål, hon var på resor, troligen i han
delssyfte, på Jylland.2 Hon bryggde och sålde öl och hon brände 
brännvin.3 Som affärspartner hade hon ofta sin svärson, tullvisitören 
Jonas Löfman. 1687 stämde Jonas Löfman Johanna inför kämnärs-
rätten för en skuld på 100 daler. Pengarna hade Johanna lånat till ett 
husbygge och en skriven obligation åberopades. Johanna hävdade 
inför rätten att man från skulden skulle dra bort "något för Jonas barns 

1 LLA HSA RoM Bouppt. 1704.09.13. 

2 GH RK 1695.02.14,1695.02.15,1695.05.07,1697.19.01. 

3 GH RK 1693.04.20. LLA HSA RoM Bouppt. 1704.09.13. 

139 



kläder och underhåll i tretton månader samt uppvaktning och varor till 
Löfmans hustru". Johannas dotter hade av allt att döma varit sjuk och 
Johanna hade skött sina barnbarn. Hon dömdes av kämnärsrätten att 
betala sin skuld, men hon kunde räkna bort kostnader för vården av 
barnbarnen och varorna till dottern. Jonas Löfman appellerade nu till 
rådstugurätten, den överordnade instansen, som dömde annorlunda. 
Då obligationen löd på 100 daler, ansåg rätten sig inte kunna befria 
Johanna från att betala den summan, men man menade att hon "kan 
lagligen kräva Jonas betalning för barnens underhåll och försträckta 
varor bäst hon gitter". Detta gjorde hon också, men så småningom för
likas man, och hur uppgörelsen blev mellan parterna framgår inte av 
protokollen.41696 stämde åter Jonas Löfman sin svärmor och handels
kompanjon inför kämnärsrätten för att "hon honom med snack skulle 
avspisa istället för med penningar i den dem emellan varande hand
ling". De hade tillsammans köpt fläsk i Jylland, och Löfman hade lagt 
ut pengar för hälften, utan att ha fått vare sig pengar eller redovisning 
för fläsket. Denna gång drogs Löfmans hustru, Johannas dotter Anna 
med i konflikten. Färjemannen Jöns Bengtson, som agerade som full
mäktig för sin hustru, kallade henne till att gå ed på att maken Jonas 
Löfman fått pengar. Hon vägrade emellertid komma och hade sagt att 
om hennes moder ville "ha betalning så får hon själv svära eden". Så 
småningom förlikades man kring denna sak också.5 

Efter Johannas död 1704 drev hennes sterbhus processer mot ett tio
tal av Johannas gäldenärer. En av dessa var en smed som hävdade att av 
de tre daler och åtta öre han varit skyldig var en del redan betalt genom 
att hans hustru lagat mat vid Johannas styvdotters bröllop. Detta god
kände inte sterbhusintressenterna, då de menade att smedhustrun 
skulle ha kommit med krav om betalning vid skiftet efter Johanna, och 
det fanns inget i hennes räkenskapsbok som tydde på någon överens
kommelse om kvittning av skuld mot matlagningen. Rätten dömde 
också smeden att betala hela skulden. 

Några månader tidigare hade änkan efter kämnären Nils Olsson 

4 GH RK 1687.10.01, 1687.10.04, 1687.10.06, 1687.10.08, 1687.10.11, 1687.10.13, 

1687.12.15,1888.01.10, GH RR 1687.12.07,1687.12.14,1695.04.23. 

5 GH RK 1696.12.08,1696.12.15,1696.12.17,1696.12.22. 

6 GH RK 1705.11.16,1705.11.21. 
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Svan i Ängelholm, Cathrina Ennes, stämt Johannas sterbhus för 
olikviderade räkningar och panter. Till rätten hade hon lämnat spe
cifikation på saker som "varit insatta i Johannas hus sedan kriget" 
(Skånska kriget 1675-1679). Bland dessa fanns sängkläder, vilka hon 
och hennes make själv brukat använda då de var i staden. Hon hävdade 
också att hon låtit föra in stutar 1695 och året därefter en ko och en 
sugga som hon inte fått betalt för. Sterbhusintressenterna ansåg att då 
hon inte kommit med krav förut, vare sig under Johannas levnadstid 
eller vid skiftet efter henne, kunde hon inte få någonting, allra minst 
då det inte stod något i Johannas böcker om dessa krav. Däremot fanns 
hon upptecknad som gäldenär. menade man, och hänvisade till två 
obligationer undertecknade av Nils Olson Svan. Den första från den 2 
oktober 1686 på tolv daler, för vilka han pantsatt fyra dynvar och sex 
alnar bänkdynvar samt 3^ alnar siden. På samma obligation hade Nils 
efteråt lånat tre daler. Den andra obligationen var undertecknad den 
28 maj 1690 och löd på 13 daler silvermynt. När Cathrina betalt den 
skulden, sade man, kan hon kräva tillbaka de panter hon har inne-
stående, mot bevis på att de är hennes. Cathrina begärde att sterb
husintressenterna skulle gå ed på Johannas böckers riktighet, vilket de 
inte gick inte med på. De hävdade att Cathrina inte kunde "tillintet
göra de böcker som i alla delar äga vitsord". Cathrina hade då utbrus
tit: "Johanna Jöns Bengts har i sin bok skrivit lögn!" Ett påstående som 
Johannas son ansåg att hon borde plikta för. Förutom de panter som 
var inlämnande av Nils Olsson, nämns varken han eller hans hustru i 
den avskrift av Johannas räkenskapsbok som finns i boupptecknings
protokollet. De obligationer som det hänvisas till nämns inte heller, 
vilket får en att undra hur det egentligen var beställt med "Johannas 
böckers riktighet". Vittnen kallades in för att få klarhet i om betalning 
kunde ha skett utan att det förts in i böckerna. Alla vittnen var emel
lertid av åsikten att Nils Olson inte haft en sådan ekonomisk ställning 
att han kunnat ge någon lång kredit på sina varor. Något domslut 
meddelas inte i denna sak och därför kan vi inte veta hur det gick. 

I det ekonomiska utbytet med bönder och fiskare stod Johanna på 
plussidan. Troligen har en del småskulder kommit till vid böndernas 

7 GH RK 1705.09.07,1705.09.12,1705.09.19. 
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besök i staden. Vi vet att Nils Olsson Svan och hans hustru Cathrina 

brukade övernatta hos Johanna då de var i Helsingborg. Från ett annat 
rättsprotokoll, från 1698, får vi veta att två bönder från Hästveda vid ett 
tillfälle hade gått in till Jöns Bengtson, Johannas dåvarande make, för 
att "låna hus".8 En av dessa bönder finns antecknad för en skuld till 
Johanna daterad den 16 september 1701. Johanna har troligen inte bara 
varit en handelskvinna, hon har också drivit någon form av gästgiveri 
för de bönder som stannade över i staden vid sina resor dit. Genom de 
källor som finns bevarade om Johanna Axelsdotters ekonomiska verk
samhet får vi veta ganska mycket om inte bara kvinnors möjligheter att 
driva affärsverksamhet utan också om olika typer av kreditrelationer 
och hur man såg på dessa. Men hur pass representativ var Johanna? I 
följande studie av bouppteckningsprotokoll från Helsingborg från 
åren 1674-17159 och skuldmål vid kämnärs- och rådstugurätten i sam
ma stad från åren 1680-1709 undersöker jag vilken roll kvinnor från 
olika sociala skikt spelade i kreditsammanhang.10 

Helsingborg, en tidigare dansk stad med drygt 1000 invånare, hade 
vid tiden för undersökningen nyligen inkorporerats i det svenska riket. 
De ekonomiska relationerna i staden präglades bland annat av en livlig 
handel över Öresund, framför allt med staden Helsingör. Efter för
svenskningen belades denna handel med stränga tullar, men upprätt
hölls likväl. Handeln med den omgivande landsbygden, även den 
drabbad av tullrestriktioner efter försvenskningen, utgjorde också en 
stor del av helsingborgarnas ekonomiska relationer. 

Det tidigmoderna kreditsamhället 

Att det tidigmoderna samhället var ett utvecklat kreditsamhälle har 
flera forskare visat.11 I sin beskrivning av det ekonomiska utbytet 
mellan bönderna i byarna på Österlen talar Börje Hanssen om för
troendelån, personlig arbetshjälp, gåvor och gengåvor, samt formallån 

8 GH RK1698-11-17. 
9 De första bevarade bouppteckningarna från Helsingborg är från 1661. 
10 Uppsatsen bygger på delar ur min avhandling Handel och vandel. Vardagslivets soci

ala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca i68o~ryop. 2002. 
11 Se bl.a. Hanssen 1952. 

142 



och räntetaganden. Förtroendelånen menar han grundades i den 
knapphet på varor och redskap som rådde i de nära nog självförsörjande 
byarna, vilket gjorde att man var hänvisad till möjligheten att låna av 
grannar. Genom detta ömsesidiga beroende blev grannskapsförhållan
dena som ett slags ömsesidigt försäkringssystem. Gåvorna, smakbitar 
vid slakt, förning vid bröllop och andra begivenheter menar han kon
stituerade ett system av förpliktelser och prestigeförhållanden som 
förutsatte bundenhet till grannskapet. Inställningen till de personliga 
tjänsterna under naturahushållningens tid skilde sig, enligt Hanssen, 
principiellt från den inställning som han menar är rådande under pen
ninghushållningen. Man värderade inte sina arbetsprestationer hos 
grannen så noggrant. Detta innebar inte någon utpräglad hjälpsamhet, 
utan "man gav hjälp för att själv bli hulpen". Formallån, menar Börje 
Hanssen, förekom främst mellan personer som befann sig i olika eko
nomiska situationer och befann sig inom skilda sociala aktivitetsfält, 
men övergångsformerna mellan de olika typerna var många.12 

Hans Henrik Appel som i Tinget makten og&ren bland annat stude
rat gäldsaker i domböcker från ett jyskt bondesamhälle under 1600-
talet ställer sig kritisk till Börje Hanssens syn på förtroendelån och 
arbetshjälp. Han menar att gratis väntjänster inte existerade. Allt hade 
sitt speciella pris, även om krav på ersättning kunde dröja tills den dag 
man blev osams.13 

Under tidigmodern tid var det vanligt att man vände sig till domstol 
för att kräva in obetalda skulder. I England nådde antalet stämningar i 
skuldmål per hushåll sin absoluta topp runt 1580. Därefter sjönk det 
fram till 1750 då de nådde bottenläget.14 Craig Muldrew förklarar den 
stora ökningen i antalet processer under 1500-talet med att ökad 
befolkningsmängd och ökad konsumtion inte följdes åt av ökade löner 
eller ökad myntutgivning. Alltfler blev beroende av kredit och kredit
nätverken blev alltmer komplexa och kom att innefatta flera led av 
skuldförhållande. Denna komplexitet innebar att människors löfte att 
betala sina skulder bröts oftare än förut, och det blev viktigare att ta 

12 Hanssen 1952 s. 40 ff. 

13 Appel 1999 s. 252 ff. 

14 Muldrew 1998 s. 227 ff. 
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hjälp av den statliga rättsapparaten för att bevaka sina fordringar, även 
om man, enligt Muldrew, gjorde detta motvilligt. Under 1600-talet 
blev det alltmer vanligt att man lånade ut pengar mot skrivna obliga
tioner, vilket innebar en större säkerhet för långivarna. Legalisering av 
ränta ledde också till att långivare i mindre grad kom att processa mot 
sina gäldenärer om de inte kunde betala hela skuldsumman på utsatt 
tid. Craig Muldrews undersökning av vilka inkomstklasser parterna i 
de ekonomiska målen tillhörde, visar att alla inkomstgrupper stämde 
varandra, fattiga stämde både varandra och de rikare, men de rika 

stämde inte fattiga i lika hög utsträckning som varandra. Att ha många 
skulder betydde alltså inte nödvändigtvis att man var fattig utan var ett 
tecken på ett utbrett ekonomiskt nätverk. 

I Sverige börjar de ekonomiska tvisternas andel av domstolarnas 
verksamhet öka under slutet av 1600-talet för att under 1700-talet bli 
den alltmer dominerande typen av ärende.15 Maria Ågren visar i Jord 
och Gäld att kreditlagstiftningen i Sverige under 1600-talets senare del 
präglades av en strävan mot ökad formalisering men också ökad 
omsorg om fordringsägarna. Lagstiftarna försöker eliminera skuldför
bindelser utan skuldebrev och fordringsägarna tillerkänns en lagstad-
gad ränta samtidigt som det skapas bestämmelser som underlättar 
exekutionsförfarandet. Denna borgenärsvänliga utveckling befästs i 
1734 års lag. Ågren ser ett klart samband mellan kreditlagstiftningen 
såsom den utformade sig från slutet av 1600-talet och den sociala pola-
risering som sker inom bondebefolkningen kring sekelskiftet 1800 och 
som yttrar sig i att jorden koncentrerades till vissa ägargrupper.16 

Enligt Ägren var det inte lagstiftarnas avsikt att försvåra för fattiga 
människor, lagstiftningen kom i första hand till för att komma åt 
adeln, men konsekvenserna av den kom att drabba fattiga.17 

Efterräkningarna efter Johanna Axelsdotter visar att det formella 
och det informella kreditsystemet i Helsingborg fungerade sida vid 
sida, och ibland krockade med varandra under den tid jag undersöker. 
Som exempel kan nämnas det sätt på vilket man behandlade Johannas 

15 Ågren 1992 s. 161-165, Söderberg 1990 s. 233 ff., Osterberg/Sogner 2001 s. 102 ff., 
I77 ff-. 

16 Ägren 1992 s. 263 f. 
17 Ägren 1992 s. 61 f. 
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och Jonas Löfmans mellanhavande. Kämnärsrätten ansåg att Johanna 
kunde dra av kostnader för barnbarnens vård från sin skuld till Jonas 
Löfman, medan rådstugurätten ansåg att summan som angivits på den 
skrivna obligationen skulle betalas, oavsett vad man för övrigt hade för 
muntliga överenskommelser. 

Att kvinnor kunde agera på kreditmarknaden under tidigmodern 
tid var ingen självklarhet, med tanke på att kvinnan formellt var omyn
dig. Inger Dubeck, som studerat den historiska utvecklingen för kvin
nors förvärvs- och myndighetsrätt konstaterar dock, att tanken att 
kvinnor skulle ha varit omyndiga på samma sätt som barn är en kon
struktion av 1800-talets lärda. I stället för myndighet menar hon att 
man kan tala om habilitet och kompetens respektive inhabilitet och 
inkompetens ifråga om kvinnors legala, juridiska och ekonomiska rät
tigheter. Med habilitet menar hon förmågan att påta sig egendoms
rättsliga förpliktelser, som äktenskapsavtal, kontrakt gällande person
ligt arbete eller allmänna kontraktsförhållande gällande köp eller lån. 
Med kompetens menar hon ägande, eller dispositionsrätt över egen
dom. Habilitet (evne), bör dock inte enbart tolkas som förmåga (som 
att kunna skriva), utan samhällets erkännande av denna förmåga. Om en 
kvinna betraktades som omyndig för att man ansåg att hon inte för
stod innebörden i ett kontrakt eller innebörden av att svära en ed, var 
hon inte heller rättsligt ansvarig för sina handlingar. Det faktum att 
mannen under äldre tid hade rätt att svara för sin hustru, tolkade 1800-
talsjuristerna som att kvinnan inte förstod eller förmådde att hantera 
exempelvis kontraktsfrågor. Hon var omyndig för att hon var inhar 
bil.18 Men Inger Dubeck visar, med stöd av flera källor, att kvinnan i 
Norden under 1600-talet faktiskt var habil, dvs. erkändes förmåga i flera 
avseende.19 Dock var deras kompetens, det vill säga deras dispositions
rätt över egendom starkt beskuren. Och maken kunde ifrågasätta hen-

18 Dubeck 1978 s. 35 ff. 
19 Hilde Sandvik som studerat kvinnors rätt i handel och hantverk i Christiania 

under 1700-talet ser också detta, men använder istället termerna eiendomsrådighet istäl
let för kompetens och rettshandleeven istället för habilitet (Sandvik 1992 s. 18). Gudrun 
Andersson, som studerat kvinnors roll vid rätten i Sverige under 1600- och 1700-talen, 
använder sig av begreppet habilitet men ersätter kompetens med behörighet (Anders
son, Gudrun 1998 s. 55). 
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nes habilitet. Omvänt så kunde maken inte disponera helt fritt över 
hustruns egendom, men Asa Karlson Sjögren visar att stadslagen gav 
mannen friare disposionsrätt över kvinnans medel än vad landslagen 
gjorde. Årtiondena runt sekelskiftet 1700 diskuterades frågan om i vil
ken mån hustruns egendom skulle skyddas gentemot kreditorer. 11734 
års lag stadgas krav på hustruns samtycke till förpantning och försälj
ning av hustruns fasta gods. 

Flera forskare har med stöd av rättsprotokoll visat att kvinnor i det 
äldre samhället var mera aktiva på det ekonomiska planet än vad lagen 
föreskrev. Kvinnors andel i ekonomiska mål har utgjort omkring 10— 
15 %, lägre på landsbygden och högre i städer.21 Men liksom i fråga om 
kvinnors andra verksamheter, skilde sig deras aktivitet på kredit
marknaden åt beroende på deras civilstånd och sociala tillhörighet. 
Amy Louise Ericksson och B. A. Holderness har visat att ensam
stående kvinnor med tillgång till pengar ofta försörjde sig genom att 
låna ut pengar mot ränta, ofta större summor än vad män lånade ut. De 
kunde också investera i fastigheter. På detta sätt bidrog kvinnor 
mycket till den ekonomiska utvecklingen med riskvilligt kapital.22 

Maryanne Kowalevskis undersökningar från Exeter under 1300-
talet visar att fattiga kvinnor däremot oftare hade mycket mindre sum
mor i skuld än män, både som fordringsägare och gäldenärer, och 
skulderna rörde sig ofta om betalning för mat och dryck.23 Hon visar 
också att kvinnor fick sämre resultat än män då de vände sig till de 
rättsliga instanserna med skuldkrav. Tre gånger oftare än männen 
anklagades de för att komma med falska krav. Rätten verkar ha varit 
positivt inställda till kvinnor som var "offer", men negativt inställda till 
dem som själva reste saker. För svenskt vidkommande finner Gudrun 
Andersson i sin avhandling Tingets kvinnor och män, att kvinnor 
utgjorde 15-20% av de agerande i ekonomiska anspråk i Askers härad 
under senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. Hon finner 
också att kvinnorna var överrepresenterade i skuldmål gällande 15 daler 

20 Karlsson Sjögren 1998 s. 54 ff. 
21 Se bl.a. Diibeck 1978 s. 72 ff., Andersson 1998 s. 27 ff. 
22 Holderness 1992 s. 105, Ericson 1993 s. 81. 
23 Kowalevski 1986 s. 147 ff. 
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och mindre.24 Johan Söderberg som undersökt kvinnors andel i rätts
målen vid Stockholms Norra förstad 1681 ser ett motsatt mönster än 
det Maryanne Kowalevski ser i 1300-talets Exeter. Han ser också ett 
ovanligt högt kvinnligt deltagande, 35%, i de ekonomiska tvisterna, 
varav de flesta gällde skuld. 

Kreditrelationer i Helsingborg enligt 
bouppteckningsprotokoll 

Syftet med att studera bouppteckningsprotokollen var dels att försöka 
få en bild av individuella personers kreditrelationer under ett fruset 
ögonblick, dels att jämföra änkors kreditrelationer med hushåll där 
män varit överhuvud. Relativt få protokoll från bouppteckningar efter 
änkor finns bevarade. Detta kan förklaras med att det inte blev obliga
toriskt att göra bouppteckningar förrän i och med 1734 års lag. Visserli
gen förbjuds änkor och änkemän i Stockholm, enligt 1667 år resolution 
om införandet av en förmyndarkammare, att ingå äktenskap innan 
inventarium och skifte skett. Likaså stadgas att alla sterbhus skulle 
inventeras och värderas i närvaro av notarie och släkt, anförvanter, 
goda vänner eller grannar.25 Om bestämmelsen haft giltighet i andra 
städer än Stockholm är oklart. Man bör kunna tänka sig att myndig
heterna i Helsingborg liksom i andra städer strävat efter att inventera 
sterbhus där det fanns omyndiga barn, samt de välbärgade dödsbona, 
eftersom staden hade rätt att ta ut en viss andel, ofta 1,8 %, av döds
boets tillgångar till de fattiga. Då änkor dog var de oftast så gamla att 
de inte längre hade omyndiga barn, och staden hade inte något in
tresse i de fattigaste änkornas kvarlåtenskap. 

Sammanlagt har 141 bouppteckningar studerats. Av dessa var 86 
efter döda män, 30 efter döda kvinnor med maken i livet, och 25 efter 
änkor. I allt fanns 929 skuldposter i dessa bouppteckningar, förutom 
skatte- och tiondeskulder, vilket ger ca 6,6 skuldposter i genomsnitt. 
De flesta individer hade dock ett lägre antal då några få individer drar 
upp medelvärdet. 

24 Se bl.a. Andersson 1998 s. 273-284. 
25 Schmedemann 1705 s. 472-478. 
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Craig Muldrew har konstaterat att fler personer i Kings Lynn dog 
med skulder än med tillgodohavanden.26 Så var också fallet i Helsing
borg, och Johanna Axelsdotter med sina över 150 fordringar var ett 
undantag. Bara köpmän hade liknande räkenskapsböcker i sina döds
bon som hon. Även om det är svårt att göra någon rättvis jämförelse 
mellan bouppteckningar efter änkor och bouppteckningar över hus
håll med manlig husföreståndare på grund av det ojämnt fördelade 
materialet bör dock vissa skillnader kommenteras. Relativt fler änkor 
än män (50 % av änkorna mot 28 % av männen) hade utstående ford
ringar vid sin död. Detta förhållande stämmer överens med det Amy 
Louise Ericksson visat för Englands del under den tidigmoderna 
perioden. 

Inte bara privatpersoner lånade ut pengar. Stora långivare var de 
offentliga inrättningarna, de "publika husen", dvs. kyrkan, latinskolan, 
hospitalet och "de fattigas medel". En skillnad mellan änkor och män 
märks i förhållandet till dessa institutioner. Ankor tycks ha haft en 
mindre andel av sina skulder till de publika husen än vad män hade. 
Däremot hade änkorna fler andelar skulder till släktingar än vad män 
hade. Detta tolkar jag som att änkor, på grund av en osäker ekonomisk 
ställning, hade det svårare än män att få lån av de publika husen och att 
detta gjorde dem mer beroende av att låna av sina släktingar. Flera 
andelar av änkornas skuldposter bestod av löneskulder till pigor och 
drängar jämfört med männens andelar. Detta kan tolkas både som ett 
tecken på änkors osäkra ekonomiska ställning och som att det fanns 
närmare relationer mellan tjänstefolk och änkor som gjorde att änkor 
kunde vara skyldiga för lön i större utsträckning än män. 

Männen hade en mycket större andel skulder till bönder än vad 
änkor hade. Detta skulle kunna tolkas som att änkor i mindre ut
sträckning än män hade ekonomiska relationer till bönder, men så var 
inte fallet. I rättsprotokoll och tulljournaler framgår det tydligt att just 
kvinnor tog en aktiv del i detaljhandel med kött, smör och andra jord
bruksprodukter,27 och därför blir tolkningen istället att änkor hade 
svårare att få kredit hos bönder. 

26 Muldrew 1998 s. 118. 
27 Fagerlund 2002 s. 76-93. 
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Som tidigare nämnts är det svårt att se några tydliga skillnader mel
lan änkors skuldbild och den skuldbild som fanns i hushåll med män 
som familjeöverhuvud. Yrkesgruppernas andel av bouppteckningar 
svarar relativt väl mot deras andelar av de samlade skuldposterna utom 
för gruppen "ospecificerade" samt hantverkarna. (Tabell i. Märk väl 
att det är fråga om antal personer eller institutioner man häftar i skuld 
till, inte penningmängden.) Hantverkaränkorna hade förhållandevis 
fler skuldposter i förhållande till gruppens andel i bouppteckningarna 
(73 % mot 52 %), medan det motsatta förhållandet gäller för kvinnorna 
bland de ospecificerade (9 % mot 26 %). De summor de senare var skyl
diga var också låga och gällde livets nödtorft, såsom ved, hyra eller 
omkostnader vid sjukdom. Hur mycket slutsatser som kan dras av det
ta resultat är osäkert, men det kan vara en antydan om att kvinnor ur 
de lägsta samhällsskikten hade svårare att få lån än andra. 

Tabell 1. Förhållandet mellan olika yrkesgruppers andel av bouppteckningarna och 
andelen skuldposter i bouppteckningarna. (Kvinnorgrupperade efter makes/faders 
yrkesbeteckning.) 

Änkor som husföreståndare Män som husföreståndare 

Den döde gälde-
närens yrkesgrupp % av bouppt % av skulder % av bouppt % av skulder 

Hantverk/transp. 52 73 72 73 

Ospec. 26 9 11 8 

Köpman 9 7 11 14 

Präst 13 10 6 6 

S:a % 100 100 100 100 

Källa: LLA HSA RoM Bouppt. 1674—1715. Anmärkning: Kategorin "ospec" innefattar både 
ospecificerade borgare, arbetare, soldater samt andra ur det lägre samhällskiktet. Inom denna 
grupp kunde också finnas så kallade genantborgare som inte bodde i staden men hade rätt att 
bedriva handel i staden då de betalade en särskild avgift, genanten. (Se Exempelvis Stadin 

1979 s. 60 ff., Fagerlund 2002 s. 2ji.) 
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Död mans gäld 

Genom bouppteckningsprotokollen får vi en bild av hushållens 
kreditrelationer i ett fruset ögonblick. Som Hans Henrik Appel be
tonar, så fanns det ett pris på allt, även det som Börje Hanssen ansåg 
vara förtroendelån mellan grannar. Vid bouppteckningarna noterades 
även sådana lån och i bästa fall reglerades skulden vid arvskiftet. I en 
del fall överskred skulderna tillgångarna, och flera gånger noteras det 
att änkan efter en skuldsatt man får sitta i orubbat bo mot löfte att 
betala skulderna. Att kräva in skulder efter en död kunde, som vi sett, 
ha sina problem. I Johanna Axelsdotters fall var det änkans arvingar 
som själva drev processerna. Ibland var det magistraten som fick sköta 
efterspelet. Speciellt då det fanns flera fordringsägare och tillgångarna 
inte förslog. Efter Wilhelm Farenhusen gick man tillväga på följande 
sätt. 

Först skulle inlagspengar skiljas från övriga fordringar. Inlags
pengar var sådana pengar som den döde haft i uppdrag att förvalta. 
Därefter skulle en skälig begravning bekostas. Denna skulle modere
ras efter sterbhusets tillstånd, och rätten prövade i detta fall att den 
kunde kosta 100 daler. Sedan skulle apotekare och barberare "njuta" 
sin lön. Därför fick apotekare Andreas Lohman 28 daler och 20 öre för 
sin uppvaktning av den sjuke innan denne dog. Därefter kom de 
publika husens fordringar och efter dessa förtjänad lön. Bland andra 
krävde pigan Elina nio daler för ett års lön och drängen Hans Pålson 
16 daler, också det för ett års lön. En hustru krävde 12 daler för ett år 
och pigan Anna som hade tjänat Farenhusen i tretton år krävde fem 
års innestående lön å tio daler om året. Rätten beslöt emellertid att, då 
man var oviss om man verkligen kommit överens om dessa löner och 
dessutom sterbhuset inte förmådde så mycket, moderera var drängs lön 
till tio och var pigas till sju daler om året.28 

Ankan Ingebo som fordrade 13 daler i betalning för att hon vakat 
både över Farenhusens hustru och honom själv, samt tvättat kläder 
och kokat vid bägge begravningarna fick nöja sig med fyra öre för det 
hon gjort för hustrun. För uppvaktningen av Farenhusen själv skulle 

28 GH RR 1707.11.30. 
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hon få del i den summa som var lagd till begravningskostnaderna. 
Komminister Hans Jacobson fordrade 16 daler och 28 öre för nio 
offerdagar men rätten beslöt att bara ge honom hälften. 

Efter dessa fordringar kom de som med panträtter eller vunna 
domar kunde hävda sin rätt och sist de som inte hade några skriftliga 
krav. Vi ser här att trots att intjänad lön formellt kom före fordringar 
med panträtter (alltså skrivna obligationer) eller vunna domar kunde 
man inte alltid räkna med att få ut sin lön. Rätten dömde vad som var 
"skäligt" att betala i vetskap om de stora fordringsägarnas krav, vilket allt
så drabbade drängar, pigor och hjälphustrur i främsta hand. Sådana 
som förmodligen litade på att de muntliga överenskommelser de gjort 
med husbonden skulle gälla även efter hans död, och som förmodligen 
inte, på grund av att de inte själva kunde skriva och läsa, ens kom på 
tanken att begära skriftligt bevis på löften om lön, skulder eller be
talning. 

Kvinnor som aktörer i skuldmål 

Om man inte fick betalt för en skuld då man förväntade sig, eller då 
man inte kunde enas om skuldens storlek eller hur överenskommelsen 
för betalning lytt en gång i tiden vände man sig till de rättsliga instan
serna för att få hjälp. Under perioden från och med oktober 1680 till 
och med oktober 1709 behandlades lite över 380 privata skuldmål vid 
kämnärsrätten i Helsingborg och drygt 30 vid rådstugan Bland aktö
rerna fanns både köpmän och hantverkare samt personer från lägre 
samhällsgrupper. Intressant att notera är att de statliga tjänstemännen 
stod för en relativt stor andel av aktörerna, både som gäldenärer och 
fordringsägare. Denna yrkesgrupp hade inte rätt att utöva borgerlig 
verksamhet, vilka många visserligen gjorde ändå, men många sysslade 
med utlåningsverksamhet för att bättra på sin ekonomi. 

På grund av kvinnans juridiska underordning är det svårt att urskilja 
kvinnors skuldtagande från mäns. Ibland framkommer det klart i 
protokollen att någon av de inblandade parterna i ett skuldmål är en 
kvinna medan maken agerar som hennes fullmäktige. Andra gånger 
däremot kan det se ut som om ett skuldmål gällde endast männen 
emellan medan man i efterhand, av en händelse, nämner att det gäller 
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någon kvinnlig sysselsättning. När bonden Jöran Hanson stämde 

handskmakaren Per Jonson för en skuld gällande tolv lamm, framkom 
det i efterhand att det var hustrun som gjort upp om köpet.29 Kvin
norna i Helsingborg utgjorde under den aktuella perioden 13 % av de 
agerande i skuldmål, bortsett från arvstvisterna. I de senare stod kvin
norna, även om de nästan alltid företräddes av sin make eller förmyn
dare, för 58 %. Det är i dessa fall ofta frågan om män som begär att få 
sin hustrus arvslott från hennes manliga släktingar eller förmyndare. I 
följande tabeller är arvstvister inte medräknade. 

Som framgår av tabell 2 häftade kvinnorna ofta i skuld för mindre 
penningsummor och för varor, såsom kött och malt. Detta speglar 
kvinnors höga aktivitet inom detaljhandeln. I jämförelse med männen 
krävde kvinnor relativt ofta in obetalda hyror. Det var vanligt i Hel
singborg, liksom på andra platser, att änkor hyrde ut rum för att klara 
sin försörjning. I bouppteckningsprotokollen såg vi att änkor hade 
mer obetalda löner till pigor och drängar än vad män hade. Det var 
förhållandevis få pigor och drängar som krävde sin lön vid rätten under 
husbondens livstid. De som krävde lön för arbete var ofta hantverkare 
eller arbetsfolk som lejts för en bestämd uppgift. Arne Jarrick och 
Johan Söderberg har konstaterat för Stockholms del, att pigor och 
drängar mycket väl kunde hävda sig i förhållande till husbonden när 
det gällde att få ut utebliven lön, såvida man inte lämnat tjänsten 
olovandes. De konstaterar också att pigor var i majoritet som kärande i 
dessa mål.31 Så tycks inte vara fallet i Helsingborg. Möjligen kan detta 
bero på att man stannade kvar i ett hushåll längre där än i Stockholm, 
och så länge man var kvar i hushållet krävde man inte lönen. En annan 
orsak kan vara att staden var liten och de flesta kände varandra. Det 
kanske räckte att man bad någon annan vuxen om hjälp att få ut sin 
lön, utan att saken behövde föras till domstol. 

29 GH RK1706-10-09. 
30 Karlsson-Sjögren 1998 s. 102. 
31 Jarrick/Söderberg 1998 s. 34. 
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Tabell 2. Procentuellfördelning av olika typer av privata skulder, behandlade vid 
kämnärsrätten och rådstugurätten i Helsingborg 1680-1709. 

Typ av skuld Gäldenärer Fordringsägare 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

(N 67) % (N 354) % (N 68) % (N 353)% 

Lån över 30 daler 21 32 29 31 

Lån upp till 30 daler 46 35 38 38 

Hyra 3 6 9 4 

Lön för arbete/tjänst 6 13 11 11 

Varor 24 15 12 16 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 

Kvinnors roller i skuldmål vid domstolarna skilde sig åt både beroende 
på deras sociala tillhörighet och civilstånd. Som vi ser av tabell 3 var det 
mest änkor som framträdde vid rätten både som gäldenärer och for
dringsägare. 

Tabell j. Fördelningen av änkor, hustrur och ogifta kvinnor som gäldenärer och 
fordringsägare vid Helsingborgs rådstuga och kämnärsrätt 1680—1709. 

Fordringsägare Gäldenärer S:a 

Änkor 55 46 101 

Hustrur 7 18 25 

Ogifta 3 3 6 

S:a 65 67 132 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 

Kvinnliga fordringsägare vid rätten var främst änkor till präster eller 
högre tjänstemän. Många präster,32 sysslade med penningutlåning 
under denna tid, men för en del prästänkor blev penningutlåningen 
den viktigaste försörjningskällan då dessa, till skillnad från köpmans-

32 Hanssen 1952 s. 39 ff. 
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änkor och hantverkaränkor, omöjligen kunde ta över den döde 
makens yrke. Detsamma gällde också för änkor till tulltjänstemän. 
Ankor efter köpmän figurerar också som fordringsägare, men inte i 
lika stort antal, och när de gör det är det ofta för att processa om ford
ringar som den döde maken haft. 

Tabell 4. Skuldmål med kvinnliga fordringsägare vid kämnärsrått och rådstuga i 

Helsingborg 1680-1709. 

Gäldenärer Fordringsägare S:a 

Ospec. Hantv. Lä. tj. Köpm. Hö. tj. präst Bonde 

Ospec. 2 2 1 5 

Lä. tj.* 5 3 8 

Hantv./transp. 10 9 4 3 4 2 32 

Köpman 3 3 8 14 

Hö. tj.** 7 7 

S:a 12 19 4 7 22 2 66 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 
Anmärkning: Kvinnorna fördelade efter makes/faders yrkestillhörighet. 
* Tullvisitörer, stadsvaktmästare. ** Tullnärer, notarier, inspektörer. 

I hantverkargruppen står färjemansänkan Johanna Axelsdotter och 
senare hennes sterbhus för över hälften av fordringarna. Bland de 
"ospecificerade" finner vi bland andra en kalkslagerska som begär 
innestående lön tre gånger under en period av 16 år. I övrigt är det 
mindre summor för utfört arbete eller för panter som kvinnorna inom 
dessa två grupper kräver. 

Mönstret för de kvinnliga gäldenärerna ser annorlunda ut än för de 
kvinnliga fordringsägarna. Som kvinnliga gäldenärer finner vi relativt 
få präst- och tjänstemannaänkor. Den vanligaste kvinnliga gäldenären 
var en hantverkaränka som stämdes inför rätta för små skuldposter 
eller för varor. 
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Tabell 5. Skuldmål med kvinnliga gäldenärer vid kämnärsrätt och rådstuga i 
Helsingborg 1680—1709. 

Gäldenärer Fordringsägare S:a Gäldenärer 

Ospec Lä. tj. Hantv. Köpm Präst Hö. tj. Bonde 

S:a 

Ospec. 1 5 4 2 1 13 

Lägre. tj. 2 2 4 

Hantv./Transp. 1 3 10 11 1 3 11 39 

Köpman 2 3 1 2 8 

Präst 1 1 2 

S:a 1 4 18 20 5 7 12 66 

Källor: GH HRK, HRR 1680—1709. 
Anmärkning: Kvinnorna fördelade efter makes/fadersyrkestillhörighet. 

Hustrur och änkor som gäldenärer vid rätten kom framförallt ur hant-
verkarskiktet eller lägre samhällsskikt. Inte sällan stod de i skuld till 
köpmän, slaktare eller bönder, och skulderna gäller ofta livsmedel. 
Här finner vi bland andra Anna, korpralen Måns Askmans hustru, 
som stäms av slaktaren Bengt Person för en skuld på 18 daler i decem
ber 1706. Inte förrän i mars 1707 framträder Anna själv vid rätten. Hon 
hävdar då att hon bara var skyldig tio daler av vilka hon redan betalt 
nio daler och 23 öre. Det enda vittne hon kunde åberopa var Bengts 
egen hustru. Vid en senare förhandling får Anna rätt, då det visar sig 
att Bengts hustru stöder Annas uttalande, och Anna behöver bara 
betala nio öre.33 En annan kvinnlig gäldenär var Elina Olesdotter, gift 
med en båtsman. Det är hennes make som stäms vid två tillfällen men 
det framkommer att det är Elina som har ådragit sig skulden. Vid ett 
tillfälle hade hon kommit överens med en ryttare om att sälja en väst åt 
honom. Elina säger inför rätten att hon redan betalt en del av de sex 
daler som hon fått för västen och skall betala de återstående snart. Ryt
taren menar att de kommit överens om ett mycket högre pris än det 
hon sålt västen för. Då han inte kan bevisa detta får han nöja sig med 
de sex dalerna. 

33 RK 1706.12.04,1706.12.11,1707.03.07,1707.03.19. 
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1688 stäms Elina Olesdotter av en tulltjänsteman för en skuld till 

dennes moder. Hon hade lånat 16 daler och de första tre kvartalen 
betalt veckovis fyra öre per daler och efter det veckovis två öre per 
daler. Stadsfiskalen menade att detta förfarande var ocker, "en arm att 
så ruinera", att kapitalet redan var förverkat och att Elina borde gå fri 
från sin skuld. Det framgår inte under hur lång tid hon betalt räntan. 
Det bestämdes att man skulle vänta till frun själv, tullnärens moder, 
som rest till Stockholm kom åter, men något utslag är inte noterat.341 
bara 2 % av de mål där endast män är inblandade nämns brukspanter, 
medan det nämns i 10 % av de fall där kvinnor förekommer som parter. 
En orsak till detta är att en del kvinnor försörjde sig som pant-
lånerskor. Dessa förekommer som svarandepart i en del mål och deras 
roll som mellanhand är tydlig. 

En jämförelse mellan mäns och kvinnors kreditnätverk visar att 
28 % av de manliga gäldenärernas skulder var till individer inom den 
egna yrkesgruppen, medan motsvarande andel för kvinnliga gälde-
närer bara var 12 %. Däremot stämdes kvinnor i större andel än män av 
tjänstemän och bönder. Här kan vi notera en skillnad gentemot 
mönstret i bouppteckningarna. Vid dessa fanns mäns och kvinnors 
fordringsägare i lika stor mån inom den egna yrkesgruppen. Likaså 
kunde vi notera att kvinnors skulder till bönder i bouppteckningarna 
var väldigt få. Den mest märkbara skillnaden mellan gäldenärer i 
bouppteckningarna och vid rättsinstanserna gäller de lägre skikten. 
Som framgår av tabell 1 utgör gruppen "ospecificerade" kvinnor 26 % 
av änkorna i bouppteckningarna men de bara har 9% av skuld
posterna. Vid kämnärsrätten står de för 18 % av de kvinnliga gälde
närernas skuldposter. Jag tolkar detta som att självförsörjande kvinnor, 
framförallt ur de lägre samhällsgrupperna, hade mindre ekonomisk 
trovärdighet än män. Därför drog man deras skulder inför domstol i 
högre grad än andras. 

Men drog man alla skulder inför domstol? Ibland får vi indirekt 
besked om småskulder som kvinnor var oeniga om utan att dra inför 
domstol. 1707 stämmer änkan Annicka Lustig Marna, Eggert Fred
riksons änka, för att ha misshandlat henne då hon kom för att kräva in 

34 RK 1688.08.14,1688.08.21. 
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en skuld på två mark.35 Om inte misshandeln skett hade vi aldrig fått 
veta något om skulden. Detta visar att kvinnor kan ha varit inblandade 
i flera kreditrelationer som inte givit några spår i källorna då de varit på 
så små summor att man inte ansett det lönt att dra dem inför de rätts
liga instanserna 

Betalningsoförmågans konsekvenser 

Skuldmålen löstes för det mesta genast. En del gånger försökte man 
göra upp om andra betalningsmedel än pengar. Då en possemente-
makare stämdes för obetald hyra av änkan som han och hans hustru 
bodde hos kom hustrun inför rätten och lovade änkan att spinna fyra 
mark garn om de fick stanna i huset en tid till. Men det hände också att 
man inte ville vidkännas skulden. En skriven obligation eller en 
räkenskapsbok var givetvis till fördel, som vi såg i Johanna Axelsdotter 
fall, men även om det fanns skriftliga uppgifter kunde motparten 
komma med antingen kontraräkning eller andra skäl till att inte vilja 
betala. Om inga skrivna kontrakt fanns krävdes formellt två vittnen för 
bevisning i skuldmål. Om man inte kunde betala, eller vägrade betala 
trots dom, hade fordringsägaren rätt till exekution i ens bo. Man 
kunde också begära arrest av en gäldenär om man befarade att denne 
skulle lämna staden. Detta skedde sällan, däremot hände det att man 
lät "arrestera" godset (begära kvarstad på det). 

Craig Muldrew menar att fordringsägarna i Kings Lynn ofta nöjde 
sig med att lämna in skuldkrav till rätten, man gick sällan så långt att 
man begärde dom.37 Men trots detta var det ändå många som miste 
alla sina tillgångar till följd av obetalda skulder. Eftersom kreditens 
nätverk var så komplext, kunde inte ens den mest noggranna och sköt
samma personen vara säker på att kunna betala tillbaka sina skulder. 
Andra som var skyldiga honom/henne i sin tur kanske inte betalade 
sina. När det blev känt att ett hushåll hade ekonomiska problem och 

35 GH RK 1707.05.09,1707.05.14. 
36 En possementmakare tillverkade snörmakeriarbete till kläder eller möbler. 

(SAOB 1952 spalt 412 uppslagsrord passement.) 
37 Muldrew 1998 s. 274 ff. 
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husbonden blivit stämd inför domstol utan att ha någon som gick i 
borgen innebar detta att hushållet ifråga höll på att förlora sin kredit (i 
bemärkelsen trovärdighet). Det var nämligen inte alltid nödvändigt 
för fordringsägaren att man skulle betala tillbaka skulden med en 
gång, huvudsaken var att man hade ett gott anseende, så att någon 
annan kunde gå i god för en. När därför en person eller ett hushåll blev 
stämda utan att ha några borgensmän kvar skyndade sig alla andra 
fordringsägare att komma med sina stämningar, för att också försäkra 
sig om sina fordringar. På det sättet kunde en gäldenär sjunka socialt 
väldigt snabbt. Trots att dåtida moralskrifter påbjöd barmhärtighet 
gentemot de fattiga och trots att många rika, enligt Muldrew, 
"glömde" de fattigas skulder, så drabbades de fattiga av moraliska 
domar. Ekonomisk trovärdighet (credibility) och gott anseende 
sammankopplades med rikedom genom att den som hade rykte om sig 
att vara skötsam gavs förtroende för penningar och på det viset kunde 
bilda en förmögenhet, medan den som hade dåligt rykte eller bara sak
nade referenser inte förmådde detta på samma sätt. Detta kan tyckas 
självklart, men det ledde också till att man automatiskt tillskrev fattiga 
människor dåliga egenskaper såsom lättja, fylleri och slösaktighet.38 

Den språkliga nyckeln till denna koppling ligger i själva ordet kredit, 
som kommer från det latinska credere, tro, lita på. I svenskan har detta 
ord nästan enbart ekonomisk innebörd, men det engelska credit bär 
både betydelsen trovärdighet i ekonomiska sammanhang och allmän 
trovärdighet. På samma sätt som man i Sverige under 1600-talet talade 
om sitt "goda namn", "rykte" eller "ära", talade man i England om 
"reputation", "name" och "credit". Laura Gowing visar att credit mättes 
genom flera kombinerade faktorer, men också att den var genus-
bunden. Medan mäns credit ofta kopplades samman med den finansi
ella kredit de hade, dels för att etablera allmän trovärdighet, dels för att 
vara oberoende av mutor från de stridande parterna i rättssamman
hang, kopplades kvinnors credit framför allt till hennes sexuella ärbar
het, men också till grannsämja, hårt arbete och tystlåtenhet.39 Mer 
allmänt menar också Gowing att mäns credit vägde tyngre än kvin-

38 Ibid. 
39 Gowing 1996 s. 51 ff. 
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nors.40 Susan Dwyer Amussen betonar, liksom Craig Muldrew, att 
rikedom och dygd förenades i ordet cred.it från det sena 1500-talet. 
Hon visar bland annat exempel på att fattigdom ibland framhölls som 
den enda orsaken till att man inte skulle tro på en kvinnas vittnesmål.41 

1702 lånade kronolänsmannen Eggert Fredrikson 200 daler av 
änkeprostinnan Cathrina Oelrich mot obligation, försäkrat i hus och 
gård. Den 20 mars 1703 pantsatte Eggert all sin egendom till Cathrina 
Oelrich. Att han gjorde detta beror på att änkan gått i borgen för 
honom gällande ett lån på 200 daler han fått av barnhuset i Malmö.42 

Eggert dog 1704. Äret efter säger Cathrina Oelrich upp borgen för 
lånet till hospitalet och man meddelar att skulden skall betalas om 
ingen ny borgensman finns. Eggerts änka Marna begär att Cathrina 
Oelrich skall förnya borgen då hon inte har någon annan som kan gå i 
god för henne. Om Cathrina går med på detta vet vi inte, men det 
dröjer ända till 1707 innan man hör något från hospitalsföreståndaren 
igen. Då uppmanas Marna att komma till Malmö och betala. 1708 
begär hospitalsföreståndaren tillika med Cathrina Oelrich auktion på 
Marnas hus och tomt för att få igen sina medel.43 Så småningom säljs 
Marnas gård på aktion och hon uppmanas lämna huset. Cathrina 
Oelrich försöker ändå se till att Marna skall slippa lämna huset, skriver 
en protestskrift och skall försöka göra allt för att Marna skall slippa 
lämna sin egendom. Men för sent, Marna får lämna huset ifrån sig. 
1709 stäms hon av köparen till huset. Hon hade tagit en järnkakelugn 
ur huset, som hon menade inte var med i köpet och sålt utomlands 
(förmodligen i Danmark). Då järnkakelugnar räknades som nagelfast 
bohag ingick det i köpet och Marna fick två veckor på sig att skaffa 
fram kakelugnen. Om hon gjorde det vet vi inte. Hon finns kvar i sta
den 1710 då hon ansöker om befrielse från att ha soldater inkvarterade 
hos sig.44 

Eggert och Marna tillhörde inte de fattigaste i samhället, men en 
kronolänsman hade inte något högt socialt anseende. Riktigt var 

40 Ibid. s. 239 f. 

41 Amussen 1988 s. 152. 

42 GH RR1703.03.20, LLA HSA RoM panteboken 1703.03.24,1703.05.02. 

43 GH RR 1707.11.28,1705.07.04,1705.07.10,1708.02.xo. 
44 GH RR 1710.08.13. 
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Eggert tjänstgjorde är oklart, men som andra kronans tjänare var 

Eggert förbjuden att driva borgerlig näring. Trots detta drev han krog 
och gästgiveri, vilket han varnades för.45 Liksom prästänkor hade 
änkor efter tjänstemän svårare än änkor efter hantverkare och köpmän 
att klara sig efter makens död, om det inte fanns något arv efter maken. 
Marna tycks ha försörjt sig som månglerska efter makens död, men 
mycket tyder på att hennes ekonomiska trovärdighet var i fallande 
samtidigt som hennes allmänna trovärdighet sattes ifråga.46 För 
Marnas del är den koppling mellan ekonomisk trovärdighet och 
moralisk trovärdighet som Craig Muldrew talar om tydlig. Som änka 
var hon tvungen att hyra ut rum. Hon var inte alltid så nogräknad med 

sina hyresgäster, och i ett omfattande stöld- och hälerimål godkänns 
hon inte som vittne då bland annat det "säjes att tjuvkonan skall där ha 
logerat" samt att "liderligt parti sig uppehålla" hos henne. Marna var 
också inblandad i ett par slagsmål både före och efter det att hon blev 
änka. Bland annat den tidigare nämnda misshandeln av änkan 
Annicka Lustig. I den ordväxling som hade föregått misshandeln 
framgick det att Marna och Annicka var konkurrenter och båda för
sökte skjuta den andres trovärdighet i sank. Annicka hävdade at hon 
hade större rätt än Marna att bedriva sin handel eftersom hon, till 
skillnad från Marna, betalade skatt. Marna hade då åberopat ålderns 
rätt, hon hade betalat skatt då Annicka var "en skiten tös". Annicka 
hade då dragit upp en händelse flera år tidigare då Marna kallats för 
hora, på vilket Marna svarade att hon var en ärlig kvinna och ingen 
hora. 

Flera andra kvinnor som försörjde sig som månglerskor var inblan
dade både i våldsmål och ärekränkningsmål. Kvinnor ur det lägre sam-
hällskiktet med en osäker social status tycks ha haft ett större behov än 
andra av att hävda sin trovärdighet både moraliskt och ekonomiskt.47 

Den sociala tillhörigheten var alltså viktigt för en individs trovärdig
het, men även genus spelade roll. 

Ankeprostinnan Cathrina Oelrich hade själv tagit ett lån på 1100 

45 GH RK 1695.05.30. 

46 GH RK 1707.05.09,1707.05.14. 
47 Se Fagerlund 2002 s. 136-168. 
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daler från barnhuset i Malmö. Detta lån hade hon inte betalat ränta på 
sedan 1705.1711 kommer hospitalsföreståndaren från Malmö och begär 
exekution i änkeprostinnans gods. Hon får lämna allt hon har och 
bosätta sig hos sin dotter och svärson, som sedermera begär fattighjälp 
för henne. Att Cathrina sade upp borgensåtagandet för Marna be
rodde helt enkelt på att hennes egen ekonomi var dålig. Men att ingen 
annan gick i borgen för Marna berodde på att hon inte hade tillräcklig 
trovärdighet i staden, något som i sin tur med all säkerhet kan kopplas 
till hennes "moraliska" beteende. 

Både Marna och Cathrina råkade illa ut. Båda var änkor efter män 
vars yrken de inte kunde ta över och båda försörjde sig genom själv
ständig ekonomisk verksamhet men på olika plan. Att utsättas för exe
kution var mer vanligt bland köpmännen än bland hantverkarna och 
de lägre samhällsgrupperna och vanligare mellan män än mellan kvin
nor och män. Det var ofta utländska köpmän som begärde exekution. 
Konsekvenserna av exekutionerna tycks ändå bli mer allvarliga för 
änkor, då män hade fler möjligheter att hitta försörjning än kvinnor. 

Sammanfattning 

Innevånarna i staden Helsingborg var runt sekelskiftet 1700 knutna till 
varandra och till den omgivande landsbygden samt till människor i 
andra städer genom ett otal skuldförbindelser. Framförallt var det 
köpmän och andra grupper ur det högre samhällskiktet som stod som 
långivare, och hantverkare och samhällets lägre grupper som stod som 
låntagare, men förhållandet kunde också vara tvärtom. Formerna för 
skuldtransaktioner i staden varierade för både lån av pengar, obetalda 
varor, arbete och tjänster. Medan större krediter ofta gjordes upp med 
skrivna obligationer eller pantbrev med försäkring i fast egendom 
skedde överenskommelser om mindre lån och skulder på varierande 
sätt. Ibland lämnades brukspanter i form av kläder, silverskedar, 
brännvinspannor eller annat. Ibland gjordes transaktionen upp i när
varo av vittnen, men ofta var det fråga om överenskommelser byggda 
på ömsesidigt förtroende, vare sig det gällde en "pott" öl eller ett glas 
brännvin, en tunna korn, ett lass ved eller murandet av en skorsten. 
Man kunde också ställas till ansvar för en död släktings obetalda skul-
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der eller för en betalningsobligation man givit en ursprunglig kreditor 
men som denna sedan sålt (transporterat) till någon annan. Liksom 
tidigare forskning visat var det viktigt att kunna hävda sin rätt med 
skrivna obligationer. Ibland var emellertid de formella och informella 
skuldrelationerna så sammanflätade med varandra så att det inte alltid 
var lätt att reda ut vem som var skyldig vem. 

Såsom tidigare forskning visat, handlade kvinnor på kredit, lånade 
och lånade ut pengar, trots restriktioner i lagstiftningen. Vid sin död 
hade änkor fler skulder till släktingar och fler löneskulder till pigor och 
drängar än vad män hade, medan de hade mindre skulder till de pub
lika husen. Ankor hade också förhållandevis mer av sina tillgångar i 
utstående fordringar än vad män hade. Detta tolkar jag som att änkor 
var mer beroende av sitt personliga nätverk för att klara ekonomin än 
vad män var. 

Kvinnliga fordringsägare vid de rättsliga instanserna var främst 
präst- och tjänstemannaänkor som inte kunde ta över den döde 
makens yrke, men som ofta försörjde sig på låneverksamhet eller på att 
hyra ut rum. Johanna Axelsdotter utmärker sig som ett undantag i 
materialet då hon var en hantverkarhustru/änka som bedrev handel i 
stor skala. Även kvinnor ur de lägre samhällsskikten framträdde som 
fordringsägare, men då gällande mindre belopp. 

Kvinnor som gäldenärer kom oftare från de lägre samhällsskikten 
än kvinnliga fordringsägare. En grupp som tycks ha haft svårt att häv
da sin ekonomiska trovärdighet hos bönder och köpmän var änkor 
efter hantverkare inom livsmedelstillverkningen som fört makens yrke 
vidare efter hans död. Kvinnor ur det lägre borgerskapet eller utanför, 
som ofta bedrev mångleri, blev ofta instämda för obetalda räkningar, 
medan det i bouppteckningarna efter dessa finns väldigt lite skulder 
noterade. Detta tyder på att de åtnjöt mindre ekonomiskt förtroende 
än andra. Kopplingen mellan moralisk och ekonomisk trovärdighet 
blev tydlig för många av dessa kvinnor, vilket visas av att de ofta 
inblandade i ärekränkningsmål och våldsmål som föregåtts av okvä-
danden. De hade alltså ett större behov än andra kvinnor att hävda sin 
trovärdighet. Gudrun Andersson tolkar det faktum att kvinnor var 
överrepresenterade i ekonomiska anspråk gällande lägre belopp som 
att kvinnor anförtroddes vardagsekonomin medan de större affärerna 
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handhades av männen. Denna tolkning stämmer jag endast delvis in i. 
Om vi bara ser till hustrur, var det så att hantverkarhustrurna tycks ha 
tagit en aktiv del i hushållets ekonomiska verksamhet genom skuld
sättning av mindre summor, medan köpmans-, rådmans- och präst
hustrur träder in i den ekonomiska verksamheten först efter makens 
död. De låga summorna bör kopplas till låntagarens sociala tillhörig
het likaväl som till hans/hennes kön. 

Kvinnor som låntagare eller långivare i Helsingborg under slutet av 
1600-talet och början av 1700-talet, behandlades inte annorlunda i 
rättsligt avseende för att de var kvinnor, vilket Maryanne Kowalevski 
menar att de gjorde i 1300-talets Exeter. De åtnjöt, med Inger 
Diibecks ord, habilitet. Däremot kan man se deras begränsade kom
petens (brist på dispositionsrätt över egendom) i formella skuldtrans
aktioner rörande större belopp. Viktigare var, att kvinnor ur de lägre 
samhällsskikten indirekt drabbades av kreditsystemets utformning. 
Det informella systemet krockade med det formella med skrivna 
skuldsedlar där de som inte kunde skriva, vilka var framförallt kvinnor 
ur de lägre skikten, var förlorare. Traditionellt kvinnligt hushålls
arbete värderades inte lika högt som mäns arbete, och fick inte samma 
prioritet som andra skulder, även då de formellt borde ha haft det. Att 
kvinnor också hade skulder på mindre belopp än män att infordra har 
förmodligen också lett till att de överhuvudtaget inte kom upp till 
rätten, då det skulle bli dyrare om man förlorade ett fall än att avstå sin 
fordran. 
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