


Frihetstid, rösträttsstrid 

Män, kvinnor och rösträtt i frihetstidens 
svensk-finska städer 

Asa Karlsson Sjögren 

Det torde anses med upmärksamhet, at jag, såsom et Fruentimmer, inlå
ter mig med omdöme angående Riksdagsmanna-wal, och ej afstår med 
det missnöje, som af mig blifwit anmäldt deröfwer, at den högtärade 
Magistraten den 16 i denna Månad afslagit mig deltagande i et slikt då 
förehaft wal ..-1 

Citatet är ett utdrag ur ett brev ifrån grosshandlaränkan Anna Elisa
beth Baer till landshövdingen, angående ett riksdagsmannaval i Abo 
1771. Ankan inleder brevet med att ursäkta sig för att hon tar till orda 
trots att hon är ett fruntimmer, men menar att hennes förvaltningsrätt 
över handelsrörelsen och all den skatt hon betalar, motiverar varför 
också hon ska ha rätt att avge sin röst: 

Efter min förre Mans Grosshandlaren Anders Baers dödeliga frånfälle, 
har jag widtagit, at förwalta wårt, under GUDs wälsignelse förkofrade 
Bo, med den deruti til flere ämnen sträckte handelsrörelse. At idka och 
fortfara med denne Näring, lämnar mig Lagen och författningarne oin
skränkt rättighet, och jag drager deremot, all den last, tunga och utgift, 
... herredags Mannens arfwodes Lön derifrån ej utesluten2 

1 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til IJJI års riksdag, 
blifwitförrättadt: huru någre af bor ger skåpet hos konungens befallningshafwande i orten ..., 
Åbo, 1771, s. 24. 

2 Ibid, s. 24. 
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Anna Elisabeths stora ekonomiska bidrag till staden var dock inte till
räckliga för att ge henne rösträtt. När borgerskapet hade samlats för 
att avgöra det som enligt Anna Elisabeth var "mäst wigtigt", nämligen 
riksdagsmannavalet, "så behagar högtärade Magistraten, ... aldeles 
skilja mig ... ifrån Deras gemenskap."3 

Anna Elisabeths brev finns tryckt och utgivet tillsammans med en 
hel del andra handlingar från riksdagsmannavalet i Abo 1771, vilka 
visar de stora motsättningar som fanns i staden omkring dessa val. Att 
motsättningar fanns vid riksdagsmannaval var inte särskilt ovanligt i 
Sverige under denna tid. Riksdagens makt och inflytanden ökade 
starkt under frihetstiden och därför blev det särskilt viktigt både för 
invånarna i städerna och för borgarståndet att de personer som skicka
des var de rätta representanterna och att valen av dem hade skett på ett 
riktigt sätt. Däremot är det mer ovanligt att se hur en enskild kvinna 
argumenterade för sin rösträtt. Anna Elisabeths argument om ägande 
och medborgarskap, om att få tillhöra borgerskapet, var centrala för 
rösträttskriterierna i städerna under denna tid, vid såväl riksdags
mannaval som lokala val, av rådmän och borgmästare. 

Syftet med denna artikel är att analysera hur mäns och kvinnors 
rösträtt i städerna kopplades till dessa kriterier under perioden:4 Vad 
hade näringsidkande, ägande och burskap för betydelse för rösträtten? 
En primär fråga är när och om kvinnor överhuvudtaget tilläts rösta i 
valen: Vilka tidsmässiga förskjutningar eller regionala skillnader fanns 
i de olika valen? Hur kan dessa förändringar eller skillnader förklaras? 
Vilken betydelse kan exempelvis valreglernas förändring ha haft för 
kvinnors deltagande? 

Inom europeisk forskning lyfts städernas politiska kultur fram som 

3 Ibid, s. 24 f. 
4 Artikeln är skriven inom projekten "Medborgarrätt och äganderätt. Männen, kvin

norna och rösträtten 1686-1887", finansierat av FRN (VR), projektledare: Åsa Karlsson 
Sjögren samt inom det svensk-finska projektet "Staden och idéerna. Det urbana i 1700-
talet och 1700-talet i nutiden", projektledare: Lars-Folke Landgrén, Helsingfors, varav 
den svenska delen av projektet är finansierad av RJ. Delprojektets titel är "Profession, 
korporation och representation i 1700-talets svenska och finska städer". Forskningen 
kommer att presenteras i en monografi med den preliminära titeln Kön och medborgar
skap 1720—1890. 
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särskilt betydelsefull för den europeiska utvecklingen, med sin beto
ning på medborgarskap och politisk representation.51 anslutning till 
detta kan den svenska utvecklingen under frihetstiden analyseras. 
Visserligen har den inhemska forskningen främst koncentrerat sig 
kring diskussioner om den politiska kulturen på landsbygden, med 
visst fog, men i ett sammanhang om en förändrad statsuppfattning 
under denna period bör borgarna och deras politiska agerande lyftas 
fram som en viktig aspekt. Martin Melkersson menar att man kan se 
en brytpunkt i synen på staten vid 1700-talets mitt. Fram till 1760-talet 
var statsuppfattningen auktoritär, men sedan skedde en omsvängning, 
där undersåten blev medborgare och statens auktoritet ifrågasattes.7 

Denna omsvängning skedde samtidigt som borgarståndets makt och 
inflytande ökade över rikspolitiken.8 Thomas H Marshalls indelning 
av medborgarskapet i ett civilt, politiskt och socialt medborgarskap 
kan tjäna som utgångspunkt vid analysen av förändringarna.9 Om bur-
skapet till sin grund i första hand kan kopplas till ett civilt medborgar
skap, kom det att under frihetstiden också utgöra underlag för ett poli-

5 Se t.ex. Antony Black, Guilds and Civil Society in European Political Thoughtfrom 
the Twelfth Century to the Present, London 1984; Gerhard Dilcher, Thomas A. Brady Jr. 
mfl., "The Urban Belt and the Emerging Modern State", Resistance, Representation and 
Community, ed. P. Blickle, New York 1997. 

6 Forskningen omkring politisk kultur på landsbygden är relativt omfattande, liksom 
diskussionen, där forskarna positionerat sig olika i frågan om böndernas ställning under 
tidigmodern tid, se Börje Harnesk, "Den svenska modellens tidigmoderna rötter?", His
torisk tidskrift, 2002:1. När det gäller bönder och politik på 1700-talet, se t.ex. Kalle 
Bäck, Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden: centralmakten och östgöta
böndernas reaktioner i näringspolitiska frågor, Stockolm 1984 och Peter Aronsson, Bönder 
gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar 1680—1850, Lund 
1992. När det gäller borgarnas politiska arbete i riksdagen under frihetstiden, se t.ex. 
Fredrik Lagerroth, Sveriges riksdag, Förra avdelningen, Sjätte bandet, Frihetstidens makt
ägande ständer 1719-1772, Stockholm 1934 och Per-Erik Brolin, Hattar och mössor i 
borgarståndet 1760-1766, Uppsala 1953. 

Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten: En studie av den styrande elitens 
syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet, Uppsala 1997. 

Se t.ex. Anne-Marie Fällström och Ukka Mäntylä, "Stadsadministrationen i 
Sverige-Finland under frihetstiden", Stadsadministrationen i Norden på 1700-talet, red. 
B. Ericsson, Oslo 1982, s. 197 ff.; Bertil Boéthius, Magistraten och borgerskapet i Stockholm 
7719-1815, Stockholm 1943. 

9 Marshall, Thomas Humphrey, Citizenship and Social Class, T. H. Marshall and 
Tom Bottomore, London 1992 (1950). 
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tiskt medborgarskap. Vilken innebörd fick då denna förändring för 
män och kvinnor? 

Borgmästar- och rådmansval 

I städerna hade rådet/magistraten sedan medeltiden svarat för såväl 
rättskipning som administration och haft karaktären av en oligarki, 
bestående av de mest inflytelserika handelsmännen. Under 1600-talet 
ökade statsmaktens kontroll över rättskipningen, bl.a. genom in
förande av hovrätter och genom tillsättande av kungliga borgmästare i 
städerna. Rätten professionaliserades, processen övergick från muntlig 
till skriftlig form och bruket av fullmäktiga ökade. Magistraten behöll 
sin ställning som både rättskipande och administrativt organ genom 
hela 1700-talet och fram till den nya kommunallagstiftningen 1862.10 

Med frihetstidens reformer fick borgarna möjlighet att påverka 
magistratens sammansättning. De fick också ett större inflytande över 
utnämningen av borgmästarna. Den första förordningen om borg-
mästar- och rådmansval från 1723 hade stor betydelse för hur maktför
delningen förändrades på lokalplanet i städerna. Nu skulle inte råd
männen i magistraten längre ersätta sig själva och borgmästarna skulle 
hädanefter väljas. Nu "... skole alle slike wahl hädanefter förrättas af 
Magistraten och Borgerskapet tillika, uppå sielfwa Rådstugun ..."121 
denna punkt stadgades vidare, att rösterna inte skulle få insamlas i 
privathus och sammankomster, vid vite samt att valen då skulle ogillas. 
T re förslag på borgmästare skulle lämnas till landshövding och Kungl. 
Maj:t för avgörande.1 

Det är svårt att avgöra hur valen till en början gick till i praktiken 
och om kvinnor tilläts rösta, eftersom vallängder saknas från de första 

10 Dag Lindström, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350—1622, 
Uppsala 1991, s. 9 ff.; SOU 1923:6: Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas 
domstolsväsen, av Nils Herlitz, s. 10 ff.; Nils Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet, 
Stockholm 1924, s. 325 ff. 

11 Fallström och Mäntylä 1982, s. 197 ff. 
12 16 oktober 1723 "Resolution öfwer Städernas Beswärs-puncter ingifne wid Riksdagen 

1723". 
13 ibid. 
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åren. Möjligen tyder avsaknaden av längder på att borgmästarna 
utsågs efter konsensusbeslut. Ganska snart anammades dock majori
tetsvalsprincipen.14 Det fanns i huvudsak tre olika valsätt: i) Röster 
räknades per capita, d.v.s. med en röst per person. Skulle tre kandida
ter utses, kunde varje röstande få tre röster att fördela. 2) Röster räkna
des efter skattekraft, baserade på olika beräkningsgrunder och system. 
3) Valet genomfördes med indirekta val. Elektorerna valdes efter olika 
principer, vars röster i sin tur räknades per capita. 

I vissa städer förekom således elektorsval. Det är tveksamt om kvin
nor fick delta i valen till elektorer. I Gävle var det till exempel de olika 
societeterna som utsåg elektorer och i dessa tycks enbart män ha varit 
delaktiga. Societeterna var korporationer bestående av olika yrkes
grupper, i Gävle av handlare och hantverkare, och så småningom 
fiskare och skeppare, vars röster vägde olika tungt. De handlande ägde 
flest röster, vilket motiverades med att de bidrog mest till staden 
genom sin skattekraft. Det förekom bitvis hätska strider omkring 
detta förhållande, när hantverkarsocieteten agerade för att få fler 
röster.15 

Frågan om kvinnor fick rösta i direkta val är däremot lättare att 
besvara eftersom det finns vallängder bevarade från flera städer. Val
längderna är dock sporadiskt bevarade och inte helt lätta att finna. Vid 
Härnösand, Uppsala, Göteborg, Lund och Vadstena landsarkiv har 
stadsarkiven undersökts och i dessa har de vallängder som bevarats i 
särskilda serier analyserats. Dessutom har Malmö stadsarkiv under
sökts, men där fanns inga vallängder bevarade (eftersom man där 

14 För en utförligare diskussion omkring denna förändring, se Peter Lindström, 
"Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur 1650-1800", Historisk 
tidskrift, 2000:2. 

15 Det har inte gått att finna några vallistor till elektorer från någon stad. En närmare 
granskning av de omfattande protokollen från stridigheter omkring olika val i Gävle på 
1740-talet ger inga spår efter kvinnligt deltagande överhuvudtaget (RA. Landshövding
ars skrivelser till Kungl. Maj:t. Västernorrland, vol. 24, 25 och 27). I Gävle bildades t.o.m. 
en s.k. Ståndspersonsocietet 1787, vilken dock inte hade inflytande över borgmästar
valen, eftersom inga burskapsägande borgare var medlemmar i denna (Centralarkivet i 
Gälve, Ståndspersonssocieteten C:25, AI:i). 

16 Vid övriga landsarkiv har det inte gått att få fram uppgifter från registren om att 
vallängder från frihetstiden bevarats i särskilda serier. 
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använde ett elektorsvalsystem). Vid Riksarkivet i Stockholm har 

samtliga valprotokoll, insända från landshövdingarna till Rungl. Maj:t 
i samtliga län i Sverige-Finland studerats, och i de fall där också val
längder funnits i handlingarna, har dessa undersökts. Dessutom har de 
vallängder som skickats in till borgarståndet analyserats.1 Med denna 
typ av källmaterial, där så stor del antingen har bortgallrats eller finns 
under andra rubriker i stadsarkiven, blir urvalet således helt beroende 
av källäget. Sammantaget har handlingar från över 360 olika val 
undersökts och ibland dessa har röstlängder från 174 valtillfällen analy
serats. 

Från 1726 till 1742 deltog kvinnor i 17 av 32 undersökta borgmästar
val, det vill säga med 53 procent. I dessa val räknades rösterna per 
capita. Uppenbarligen föredrogs röstning per capita i de allra flesta 
städer, men från 1743 kom en förordning för att ändra på detta. Med 
motiveringen att det förekom missförstånd om hur valen skulle för
rättas, stadgades att: 

... hwars och ens Oretal, efter Taxerings-längden, [skall] wara grunden 
wid Walen til desse beställningar, samt hwars och ens röst följachtligen 
räknas och gälla, efter som han mer eller mindre skattar, och til Stadens 
bästa utgior, på lika sätt, som wid herredagsmans-walen ...18 

I denna förordning hänvisades således till gällande bestämmelser för 
riksdagsvalen, där det stadgades att valen kunde ske enhälligt, genom 
elektorer eller med votering efter öretal, det vill säga efter en graderad 
skala.19 Att eftersträva enhällighet samtidigt som man skulle ge förslag 
på tre kandidater kan ha varit svårt och därför var det möjligen under
förstått att den generella regeln skulle vara rösträtt efter en graderad 
skala, men i vissa städer rösträtt genom elektorer (i exempelvis Stock
holm, Gävle och Malmö). 

När rösterna började räknas efter en graderad skala medförde detta 

17 Bevarade under valhandlingar i R-serien, RA Stockholm. 
18 1743 "Den 12. Oct. Förordning, angående Bårgmästare-Rådmans och Secreterare-Wal 

I Städerne". 
19 T739 "Den 5. Jun. Förklaring öfwer Förordningen af Den 2j Aug. 1J31. pag. pop. an

gående Riksdagsmåns Wal i Städerne". 
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en ökning av det kvinnliga deltagandet. Detta framgår tydligt av dessa 
två figurer nedan, som visar en ökande andel av antalet borgmästarval 
där kvinnor deltog. 

• Kvinnor & män 

• Endast män 

Figur i. Borgmästarval 1726-1742. 

• Kvinnor & män 

• Endast män 

Figur 2. Borgmästarval 1743—1757. 

Mellan åren 1743 och 1757 röstade kvinnor i 31 av 40 undersökta borg
mästarval, en ökning således från 53 till 78 procent. Denna ökning 
skulle kunna hänföras till att ägandet blev än mer centralt som grund 
för valrättigheten när den graderade röstskalan infördes. Vid 26 av de 
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31 valen där kvinnor deltog, beräknades rösterna enligt en graderad 
skala. I vissa städer höll man dock fast vid röstning per capita, men 
också här förekom således kvinnor som röstande.20 

Det är i det närmaste osannolikt att änkor med egendom saknades i 
de städer där enbart män röstade. Ett exempel är från Göteborg, där 
kvinnor saknas i röstlängderna till borgmästarvalen. I en stad av den 
storleken borde det ha funnits ett antal änkor, så pass välbärgade att de 
åtminstone borde ha listats i längden, även om de av någon anledning 
inte röstade. En möjlig förklaring till kvinnornas frånvaro i de direkta 
valen i just det här fallet kan vara att Göteborg hade bytt valsystem och 
övergått från elektorsval till direkta val. Fler förklaringar skulle kunna 
finnas i detta fall. Det är dock svårt att finna tydliga mönster som ger 
generella förklaringar till skillnaderna mellan städer. Den geografiska 
spridningen av de städer där endast män deltog vid valen är exempelvis 
stor och längderna är alltför ojämnt bevarade för att man ska kunna 
hitta tydliga geografiska, eller andra, särdrag. 

Ombudsförfarandet vid valen 

I och med rättens professionalisering hade änkorna i stor utsträckning 
försvunnit från rådhusets offentlighet. När deras ärenden skulle be
handlas, valde de i regel att sända manliga ombud. Detta medförde 
att rätten som offentligt rum hade maskuliniserats. När kvinnor före
kom där, berodde detta på att de var offer för olika omständigheter 
eller att de hade begått brott. Denna frånvaro av änkor som aktörer 
på rådhuset leder till frågan om de kvinnor som hade rösträtt också 
förekom i egen person vid rätten i borgmästarvalen, eller om de sände 
ombud. I fjorton av de bevarade vallängderna fram till 1757, finns även 
uppgifter om vilka som använt sig av ombud eller använt skriftliga 
valsedlar. Ombuden var i övervägande grad manliga. I ett val före
trädde två hustrur sina män, men kvinnor företrädde aldrig andra 
kvinnor. 

20 Kvinnor röstade vid fem val som beräknades per capita. 
21 Asa Karlsson Sjögren, Kvinnors rått i stormaktstidens Gävle, Umeå 1998, s. 104 ff. 
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I fem av dessa val röstade samtliga kvinnor via ombud eller skrift
ligt, i de övriga nio valen låg andelen kvinnor som använde ombud vid 
hälften eller mer, med undantag av ett val i Simrishamn där endast en 
kvinna av åtta använde sig av ombud. Även männen kunde rösta via 
ombud eller skriftligt och vid en jämförelse mellan kvinnor och män 
som använde ombud, kan man se följande fördelning: Vid elva val låg 
andelen kvinnor som sände ombud på tjugo procent eller mer (upp till 
hundra procent), och vid tre val varierade andelen kvinnor med mellan 
tolv och sjutton procent. Kvinnorna som röstade vid dessa val var dock 
oftast ganska få till antalet; mellan en enda röstande kvinna och porton 
stycken. Deras andel av de totala röstande låg mellan cirka tre och tolv 
procent. Slutsatsen av detta blir således att betydligt fler män än kvin
nor röstade i egen person. 

Ifrågasättandet av kvinnors rösträtt, första fasen 

Ankornas rösträtt kom att ifrågasättas och inskränkas. Med hänvis
ningen till resolutionen från 1723 angående borgmästar- och rådmans
val och för att förekomma "widare twifwelsmål", förordnade Kungl 
Maj:t 1758 att: 

... det böra hwarken frånwarande Borgare eller Borgare Enkor få wid 
sådane wal, som här ofwan nämde äro, röster gifwa.22 

Därefter klargjordes hur man skulle undvika frånvaro, genom att 
exempelvis kungöra valet 14 dagar i förväg. Inget mer står om änkor i 
lagtexten. 

Frågan om varför denna förordning kom just då är inte lättbesvarad. 
När änkornas rösträtt hade diskuterats i borgarståndet ett par år tidi
gare, verkar det huvudsakliga problemet inte ha varit att kvinnorna 
röstade, utan att de inte infann sig i egen person på rådhuset - ett bete
ende som man ville stävja hos såväl kvinnor som män. En ledamot 
framförde även argumentet att rösträtten endast skulle tillhöra dem 

22 1758. "Den ig Januarii. Kongl. Maj:ts Förordning, angående huruwida frånwarande 
Borgare samt Borgare Enkor måge, wid Borgmästare och Rådmanswal, röster aflämna." 
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som var edsvurna borgare. Eftersom änkor inte hade avlagt borgareed 

skulle de därför inte heller få avge sin röst.23 

En genomgång av vallängder från borgmästarvalen åren närmast 
efter 1758 visar att tolkningen av förordningen var till kvinnornas nack
del. Generellt uteslöts kvinnor, med ett undantag, ur röstlängderna 
vid borgmästarval. Detta hindrade dock inte att de fortsatte närvara 
och använda sina röster vid riksdagsmannaval, eller vid rådmansval. 

Det går att utläsa hur förordningen fick direkta följder vid några val. 
I Simrishamn och Laholm gjordes borgmästarvalen om efter förord
ningen från 1758.24 Valet i Simrishamn från 1757 gjordes om 1758 på 
grund av att de sökande "ej hava legitimerat sin skicklighet" enligt en 
förordning från 1749 samt att "... andra omständigheter emot vanlig 
praxis vid valet förelupit." Enligt landshövdingens brev till magistra
ten hade Kungl. Maj:t ogillat valet på grund av att personer som inte 
sökt tjänsten hade satts upp som kandidater, kandidater hade röstat på 
sig själva och att sökande inte hade lämnat in sina meriter. I handling
arna står det inte något om kvinnor. Däremot står det skrivet i röst
längden från 1758 invid den första kvinnan i längden (en rådmans
änka), att hon: "får ej votera efter förordningen d. 19 januari 1758". Vid 
de efterföljande kvinnorna noteras "får ej votera".25 

I Köping beklagade sig en av de sökande, vice häradshövding Hol-
sten, över att änkor inte hade fått tillåtelse av magistraten att delta vid 
ett borgmästarval 1758. Argumenten för änkors rösträtt handlade 
främst om att deras stora ekonomiska bidrag till staden skulle ge dem 
de "förmåner och rättigheter, som med borgerliga hanteringar oskilj-
akteligen äro förknippade." 

Magistraten, å sin sida, var visserligen ense om att änkorna bidrog 

23 RA. R1323, Borgarståndets protokoll 25/10 1756. 
24 Valet i Laholm från 1757 görs antagligen om. Det finns nämligen en odaterad 

längd som saknar rubrik, men med samma tre kandidater som var uppskrivna i valet 1757 
plus två till (av vilka en fick röster 1757). En jämförelse mellan namnen på dem som röstar 
har gjorts och de är i stort sett överensstämmande. Däremot röstar inte någon änka i det 
senare valet, vilket de flesta av dem alltså gjorde 1757. (LLA, Laholm DII:i). 

25 LLA, Simrishamn GV:8. 
26 RA, Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t, Västmanland, Volym 28, 

Köping 8/11759. 
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med skatter och annat, men hävdade att de samtidigt var befriade från 
andra besvär som de manliga borgarna hade. Dessutom anfördes eden 
som ett viktigt skäl. Ankor hade inte avlagt borgared och av detta 
följde att de "icke vårda stadens angelägenheter med den ömhet som 
vederbör". Ett erkännande av kvinnornas rösträtt skulle dessutom 
kunna leda till att änkorna skulle kunna vara med vid andra beslutande 
tillfällen och om änkorna skulle närvara "på Publica ställen", skulle de 
kunna "förorsaka mångfaldig oreda och mindre tystlåtig levnad ibland 
menigheten." 

Sökande Holsten ansåg att edsförfarandet inte var något giltigt 
argument, det var istället äktenskapet som var den "kraftigaste" för
bindelsen, vilken hade sin grund i "omtanken och en naturlig ömhet". 
Vidare menade han att borgerskapet i småstäderna inte var mer kom
petenta än borgaränkorna, snarare tvärtom; flera välbärgade änkor 
bedrev näringar och var förmögnare än många män. En inskränkning 
av kvinnors rösträtt skulle medföra att 

ett Borgerligt änkestånd bliva ett ganska ynkeligt och betryckt tillstånd, 
då de, som däruti råkat, varken directe eller indirecte fingo lov, att be
vaka deras rätt och förmån, endast derföre att ödet skilt dem från deras 
männer.28 

I argumenten framfördes också olika tolkningar av själva lagtexten. 
Holsten menade att den skulle tolkas som att närvarande änkor skulle 
tillåtas avlägga sina röster. Landshövdingen och magistraten, där
emot, tolkade texten som att "frånvarande" endast syftade på manliga 
borgare, men att inom ordet "borgareänkor" inneslöts samtliga änkor, 
vilka därför uteslutits från rösträtt. I magistratens argumentering har 
man intressant nog vänt på ordalydelsen när man i sin förklaring till 
Kungl. Maj:t hänvisar till lagtexten: 

... Eder Kongl. Maytts nådigste förordning ..., utesluter så väl Borgare 
änkor, som frånvarande Borgare, ifrån slika förrättningar.29 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Kvinnors i det närmaste totala frånvaro vid borgmästarval i städerna 
efter 1758 verkar ha inneburit att tolkningen av förordningen var att vid 
dessa val skapades en klar könsgräns. Paragrafen handlade således inte 
enbart om ombudsförfarandet. Möjligen kan det ursprungliga syftet 
ha varit att stävja ombudsförfarandet, vilket medförde många kon
flikter och misstankar om valfusk. Detta pekar de huvudsakliga argu
menten i riksdagsprotokollen mot. Men med tanke på magistraten i 
Köpings farhågor om att änkorna var på väg att också få inflytande 
över andra "publika" ärenden i staden, kan den allmänna snäva tolk
ningen ha varit en viktig markering mot kvinnor och kvinnors in
flytande, överhuvudtaget. 

Paragrafen från 1758 kunde uppenbarligen tolkas på fler än ett sätt. 
Även fortsättningsvis var den föremål för skilda tolkningar. Ankan 
Anna Elisabeth Baers tolknig av denna vid konflikten om riksdags-
mannavalet i Abo 1771, gjordes till kvinnornas fördel, och skulle förstås 
som att "Borgare Enkor, ej annors, än då de från Walen uteblifwit, äro 
i sina röster ... förlustige ..." 

Kvinnors deltagande i rådmansval 

Vallängder från rådmansvalen är än mer sporadiskt bevarade. Fram till 
1757 är mönstret som framgår av figuren på nästa sida liknande det för 
borgmästarval. 

Kvinnor deltog i femton av tjugofem rådmansval, det vill säga i sex
tio procent av valen, ett något lägre deltagande i jämförelse med borg
mästarvalen således.31 Förordningen från 1758 verkar dock inte ha haft 
samma genomgripande betydelse för rådmansvalen som för kvinnors 
deltagande i borgmästarvalen. Mellan 1758 och 1799 förekom kvinnor i 
sex av tjugosju undersökta rådmansval.32 Vallängderna kommer från 
några få städer, Simrishamn, Kalmar, Växjö, Åmål, Nora, Örebro och 

30 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til IJJI års riksdag, 
blifwitforrättadt: huru någre afborgerskapet hos konungens befallningshafuoande i orten ..., 
Abo, iyyi, s. 25. 

31 Vid borgmästarvalen deltog kvinnor i 44 av 72 val, 67 procent. 
32 Stadsarkivens vallängder i särskilda serier, bevarade vid landsarkiven, har analyse

rats från 1758 till 1800. 
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• Kvinnor och män 

• Endast män 

Figur j. Rådmansval 1720-1757. 

Eskilstuna, och resultatet kan därför inte ges någon generell giltighet. 
Men i jämförelse med borgmästarvalen kan man i alla fall dra slut
satsen att rådmansvalen hade en betydligt mer lokal prägel, och att det 
därför fanns större utrymme för lokala variationer. 

Vid rådmansvalen i Simrishamn 1760 och 1763 görs en hänvisning 
till förordningen från 1758 invid den första kvinnan i längden och för 
kvinnorna som följer i längderna står att de inte får votera. I följande 
val röstar inte änkorna heller, och det är inte längre nödvändigt att 
skriva in att de inte får rösta i protokollet. 

Även om kvinnor deltog i valen, kunde deras rösträtt ifrågasättas, 
också före 1758. Vid ett rådmansval i Uddevalla 1742 röstade enligt val
längden en änka, madame Elisabeth Berg. I vallängden finns endast 
de som avlagt sina röster antecknade. Under änkans namn finns 
noterat: 

Herr Rådman Kock hemställde till magistratens omprövande, huruvida 
änkor måge kunna varda tillåtna, att vid sådana tillfällen votera, som 
madam Berg nu härnäst företgjort, emedan sådant icke plägar vara van
ligt ...34 

33 LLA, Simrishamn GV:8. 
34 RA. Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t. Göteborg och Bohuslän, volym 

31, Uddevalla 1742. 
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Fler änkor finns i taxeringslängden, men endast denna änka röstade 

alltså. Hon var den absolut rikaste personen i staden. I detta val för
des även andra konflikter om vilka som skulle vara röstberättigade. 
Majoriteten ansågs vara för fattig och vid ett nyval hade större delen 
av de röstberättigade fallit bort. Dock inte Elisabeth Berg. Magistra
ten stödde henne, invände mot rådman Kocks åsikter och anförde 
följande skäl till varför hon skulle tillåtas vara berättigad att delta i 
valen: hennes ekonomiska bidrag till staden, det faktum att hon var 
borgaränka, samt att hon bedrev såväl borgerlig näring som manu
fakturer.35 

Riksdagsmannaval 

Också för riksdagsmannaval gällde olika principer vid valen. Skillna
den mellan den karolinska tidens riksdagar och frihetstidens riksdag 
var givetvis stor. Riksdagens makt hade ökat och den enskilde riks
dagsmannens betydelse likaså. Vid frihetstidens början skickade små
städerna ofta gemensamma representanter. Vanligast var att borg
mästaren representerade staden. Ett partiväsende växte fram vilket 
medförde att de lokala valen politiserades, eftersom riksdagsmannen 
inte enbart alltid valdes som en personlig representant för staden, utan 
också som en partirepresentant med mer gemensamt med andra leda
möter från andra städer. Borgarståndet, eller olika grupperingar inom 
ståndet, kunde ha åsikter om huruvida den enskilde riksdagsmannen 
var rätt representant för staden. Ibland dök det upp för många ombud 
från samma stad. De som var missnöjda med valresultatet skickade 
helt enkelt en egen representant, som de ansåg företrädde deras egna 
intressen bättre. 

Riksdagsmannens ändrade förutsättningar och villkor medförde 
således att riksdagsvalens betydelse ökade. Konflikterna likaså. 1748 
kom en förklaring över gällande förordning från 1731, där det bland 

35 Ibid. En annan intressant upplysning som protokollen från detta val ger är när en 
hustru agerade i sin makes ställe, mot hans vilja, genom att be en annan man rösta för 
honom på en av kandidaterna. 

36 Se t.ex. RA. Inrikes Civil registratur, Bia:35, s. 691-692, augusti 1746. 
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annat gjordes tydligt att riksdagsmannen var "Stadsens gemensamma 
fullmäktige" och därmed inte skulle representera särintressen/' 

Borgerskapet skulle enligt 1731 års förordning samlas på rådhuset: 

och tillser Magistraten, at ingen sig intränger, som ei wid Walet bör äga 
Stämmo, såsom de, hwilka ei wunnit Burskap, ei heller med Staden och 
Bårgerskapet hafwa enahanda sanskyldigt interesse, Falliter, och de som 
äro hemma på Legd, omyndige, wanfrägdade etc. etc.38 

Tolkningen av förordningen gjordes till kvinnornas fördel. Fram till 
1757 deltog kvinnor i samtliga riksdagsmannaval, där vallängder har 
bevarats (elva stycken).39 Fick då förordningen om borgmästarvalen 

från 1758 någon betydelse för kvinnors deltagande i riksdagsmanna-
valen? Svaret på frågan blir ja, i högsta grad, vilket framgår av figuren 
nedan. Det kvinnliga valdeltagandet minskade drastiskt åren efter 

1758-
Mellan 1758 och 1768 deltog kvinnor i tre av nio val, det vill säga med 

33 procent, och om perioden förlängs till 1772, deltog kvinnor i tio av33 
val, med 30 procent. Inskränkningen av kvinnors rösträtt vid borg-

Il Kvinnor och män 

• Endast män 

Figur 4. Riksdagsval 1758-1772. 

37 1748. Den 1. Mart. Förklaring, angående RiksdagsMäns Walen i Städerne. 
38 17JI. Den 23 Augusti. Förordning, angående Riksdags-FullmächtigesWalen i Städerne. 
39 Endast en vallängd har undersökts före 1739. I denna förekommer röstande 

kvinnor. 
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mästarvalen hade således betydelse för kvinnors rösträttigheter och 
valdeltagande i riksdagsvalen. 

Vid en närmare analys av vallängderna verkar det som om denna 
nedgång dels berodde på att kvinnorna nekades tillträde, dels på att 
kvinnorna undvek att använda sin rösträtt. I tio av de 23 längder där 
endast män röstade, står nämligen kvinnor uppskrivna som röst
berättigade, men de deltar ej i valen. Detta kan jämföras med borg
mästarvalen, där kvinnor listades i endast tre av de 27 längder där 
enbart män röstade. 

Ett exempel på förändring av såväl röstningsbeteendet som rösträt
tigheterna är från riksdagsvalen i Eskilstuna. Där deltog kvinnor i 
valet 1734, men i vallängden från 1760 var de inte närvarande trots att 
de verkar ha haft rösträtt. Aren 1771 och 1772 var det endast män som 
röstade och kvinnorna har försvunnit helt som röstberättigade ur val
längderna.40 

Liksom när det gäller borgmästarvalen är vallängderna från riks-
dagsmannavalen alltför få för att ge en tydlig bild av den geografiska 
spridningen av kvinnligt valdeltagande. Flera städer uppvisar en 
förändring, där kvinnor får rösta vid ett tillfälle, men inte vid ett 
annat. 

Något kan dock sägas om några av de städer som utmärker sig om 
alla val sammantagna analyseras och jämförs. I Kalmar röstade kvin
nor i flera olika slags val, dock inte alltid. Men de tycks ha behållit sin 
potentiella rösträttighet långt efter 1758, när det gällde rådmansval, 
och efter 1771, när det gällde riksdagsmannaval. Städerna närmast Kal
mar som efterlämnat vallängder visar också de en kvinnovänligare 
praktik; inåt landet i Växjö, längs kusten norrut i Västervik, söderut i 

40 Här finns dock vissa källkritiska förbehåll. När kvinnor listats i en vallängd be
höver inte detta innebära att de också var välkomna till rådhuset för att rösta om de ville. 
Vallängden kan vara en ren avskrift av skattelängden. När kvinnor står antecknade som 
"absens", det vill säga frånvarande, bör dock den rimliga tolkningen vara att de kunde ha 
fått rösta om de varit närvarande. Finns det däremot inga anteckningar om att kvinnor 
varit frånvarande, men det står antecknat vid männen att de är frånvarande, bör tolk
ningen vara att kvinnornas frånvaro förutsattes. För de vallängder, där endast de rös
tande finns uppskrivna med sina namn, uppstår andra problem. Om bara mansnamn 
finns antecknade, innebar det att röstberättigade kvinnor själva valt att inte delta, eller 
att inga kvinnor tilläts närvara vid valet? 
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Simrishamn och Ystad. En annan stad som utmärker sig är Åmål, där 
den närmaste staden Karlstad också visar kvinnligt röstdeltagande. 
Fortsätter man sedan färden norrut, till Bergslagen och Dalarna och 
norra Sverige och norra Finland, överväger städerna där kvinnor fick 
rösta. I Luleå tilläts till och med kvinnor att rösta vid borgmästarvalet 
1760. I universitetsstäderna Lund och Uppsala däremot, röstade 
endast män, liksom i stiftsstäderna Skara och Abo. Göteborg tillät 
som nämndes tidigare enbart män som röstande, liksom Marstrand. 
Däremot förekom kvinnor i både Kungälv och Uddevalla i val
längderna, även om den enstaka kvinnan i Uddevalla ifrågasattes.41 

Ifrågasättandet av kvinnors rösträtt, andra fasen 

Tolv år efter att kvinnors rösträtt vid borgmästarval hade inskränkts är 
det uppenbart att det fortfarande rådde delade meningar om hur val 
skulle ske, om hur maktfördelningen mellan exempelvis magistraten 
och borgerskapet skulle avspeglas i valreglerna, och om kvinnor skulle 
tillåtas rösta i riksdagsmannaval. I de förslag som ställdes kan man se 
hur en tydlig könsgräns för politiskt inflytande över rikspolitiken 
infördes. 

I borgarståndet 1770 upplästes ett "projekt" till en ny förordning, 
författad av ett antal ledamöter, med avsikt att än en gång tydliggöra 
röstningsförfarandet. För Stockholms del klargjordes att det endast 
var de "rätta borgarna" som skulle ha rösträtt. Dessa specificerades, 
men kvinnor nämndes inte. När det gällde rösträtten i andra städer 
föreslogs följande: 

48 §. Ehuruwäl i de Städer Electorer äro, Ankor icke kunna komma 
ibland deras antal, är det likwäl billigt, at de Ankor, som idka Borgerlig 
näring och derföre äro Taxerade, måge i de andra Städerne wälja Riks
dagsmän, och således jämwäl härutinnan niuta en emot deras befattning 
swarande förmon; men någon annan Person utom Magistraten och Bor-

41 Denna iakttagelse om de regionala skillnaderna kommer att analyseras närmare i 
författarens manuskript Kön och medborgarskap 1720-1890. 

42 Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stockholm den 16 Janu-
arii ijjo. 
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gerskapet, af hwad Stånd och wilkor han wara må, som Wal-dagen sig 
på Rådhuset infinner, skal til 100 Dal Smt:s böter wara förfallen.43 

När det gäller elektorsval finns det inget uttryckt om huruvida kvinnor 
fick vara delaktiga eller ej när elektorerna skulle utses. Däremot är det 
klart att de inte fick väljas till elektorer. Ankor kunde inte representera 
andra. Vid direkta val skulle änkor få rösta, så länge de idkade borger
lig näring och betalade skatt. Att de därmed ansågs tillhöra borger-
skapet kan däremot inte tolkas som självklart, eftersom paragrafen 
fortsätter med att "men någon annan person utom magistraten och 
borgerskapet" inte fick infinna sig. 

Projektet underställdes borgarståndet. Borgmästare Sundblad från 
Sigtuna yttrade sig och gav ett motförslag. Han fastslog en mängd 
problem med nuvarande ordning.44 Sundblad ställde sig frågande till 
kvinnlig rösträtt: "Huruwida BorgareEnkor ... måge votera få?" Med 
hänvisning till förordningen om borgmästarval från 1758, menade han 
att änkor, på grund av sitt kön, inte skulle få rösta till riksdagen. 

Från Wal-rättighet til Magistrats-Personer äro Enkor förut, genom 
tydelig förordning uteslutne, och som samma skäl härutinnan tyckes 
förete, och qwinnokönet här, så wäl som i andre Länder ifrån deltagande 
uti sådana allmänna wärf är uteslutit, så håller jag ock före, at Enkor uti 
Riksdagsmans-Wal icke eller böra Deltaga.45 

Efter Sundblads inlägg fördes en diskussion om hans projekt skulle 
tryckas på borgarståndets bekostnad. Projektet trycktes och om kvin
nors rösträtt föreslogs att: 

§ 3. Enkor, och de ogifte Fruentimer, som för myndige blifwit för
klarade, och til Burskap äro berättigade, så de nyligen antagne Borgare 
... (o.s.v.) få ej til Electorer eller Riksdagsmän Votera.46 

43 Ibid. 
44 Hela förslaget har tolkats som ett antibyråkratiskt mössförslag. Se Sten Carlsson, 

Byråkrati och borgarstånd underfrihetstiden, Uppsala 1963, s. 105 fF. 
45 Utdrag af Borgare-Ståndets Protocollhållit wid Riksdagen i Stockholm den 16 

Januarii ijyo. 
46 Ibid. 
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Det intressanta med detta förslag, förutom att kvinnor förlorar sin 
rösträtt, är att här nämns också ogifta kvinnor. Under 1700-talet 
kunde kvinnor ansöka om och bli förklarade myndiga hos Kungl. 
Maj:t och de fick även vissa rättigheter att bedriva näring. I några val
längder finns ogifta kvinnor listade, antecknade med namn, eller med 
titlarna pigor eller jungfrur. Det fanns således en liten ny kvinnogrupp 
i vissa städer, som inte hade sin valrättighet på grund av kopplingar till 
en man, utan på grund av sin skattekraft. I det slutgiltiga förslaget 
hade dessa kvinnor dock fallit bort, även om inskränkningen antag
ligen avsåg alla slags myndiga kvinnor: 

4 §. Från rösträttighet til Electorer och Riksdagsmän, uteslutas alla 
Borgare-Enkor, ...48 

Beslutet var troligen en följd av att kvinnors rösträtt redan före 1772 
hade börjat inskränkas och ifrågasättas i flera städer. Ett exempel är 
från Sundsvall. Efter riksdagsmannavalet i Sundsvall 1771 inlämnade 
ett antal borgare en protest mot att 25 änkor, 24 borgaränkor och en 
prästänka, hade deltagit i valet. De menade att änkor inte kunde anses 
som "rätta borgare ... ej eller kunna sägas företräda sine avlidne Män, 
som med det nu levande Borgerskapet ingen gemenskap hava." Med 
ytterligare ett argument hänvisade de klagande till den gällande för
ordningen från 1758 avseende andra val i städerna, där änkor inte fick 
delta, även om dessa val enligt dem, möjligen retoriskt, var "av mindre 
vikt och betydelse." Magistraten hävdade däremot att änkorna betalade 
skatt och att deras röster ändå inte gjorde någon skillnad för valutslaget. 

47 Det finns flera källkritiska aspekter och problem vid tolkningen av kvinnors titula
tur i vallängderna. Det enda man med största sannolikhet kan konstatera är att de som 
titulerades änkor också var änkor och att de som titulerades som jungfrur också var 
ogifta kvinnor. Madamer har tolkats som änkor. När det gäller fruar och hustrur, blir 
svårigheterna betydligt större. Vissa "fruar" och "hustrur" var i själva verket änkor. Vid 
riksdagsmannavalet i Sundsvall är 24 änkor och en hustru upptagna i längden, men av 
protokollet framgår att också hustrun är änka. (RA. Landshövdingars skrivelser till 
Kungl. Maj:t Västernorrland, volym 34,19/6 1771). 

48 Borgare-Ståndets Protocollsutdrag med project til en ny Förordning angående Riks
dagsmans Wal i Städerne, Stockholm 1JJ2. Se också samma lydelse i det förslag som 
Gustav III uppmärksammat 1773, i Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar... 
utgivna av Riksarkivet, Genom Axel Brusewitz, Stockholm 1916, s. 415 ff. 
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Dessutom hade protesten inlämnats för sent och de klagande borde ha 
protesterat under själva förrättningen. Detta argument användes också 
av landshövdingen som inte heller såg någon anledning till att häva val
resultatet. Valet hade skett enligt gällande förordningar, var borger-
skapet oense sinsemellan skulle det lösas med votering. 

I Abo ville Anna Elisabeth Baer och en annan änka använda sina rös
ter vid riksdagsmannavalet. Anna Elisabeth diskuterade som vi sett 
tidigare tolkningen av 1758 års förordning och förutom att tolka den till 
närvarande kvinnors fördel, menade hon att den inte borde ha någon 
betydelse för riksdagsmannavalen, särskilt som kvinnor de facto hade 
rätt att delta i riksdagsval i andra städer än Abo. Anna Elisabeth Baer 
tycks ha varit en mycket välbärgad änka och hennes man hade varit riks
dagsman. Hennes avslutande argument för krav på inflytande koppla
des till hennes myndighet som änka och sina rättigheter att bedriva 
näring, vilka hon befarade var på väg att steg för steg inskränkas.50 

I landshövdingens utlåtande gjordes en snäv tolkning av den gällan
de förordningen från 1731 angående riksdagsmannaval, när han skrev 
att inte någon annan skulle ha rösträtt än de "som wunnit Burskap i 
Staden och äro rätte Borgare"51, samtidigt som han konstaterade att 
borgaränkor varken vunnit burskap för egen räkning, avlagt borgare-
ed, eller blivit försedda med burbrev. Deras handels- och närings
rättigheter kunde härledas till den borgarrätt deras män hade för
värvat, men denna skulle därför inte kunna inte medföra att 

en Enka, som fortsätter dess aflidne Mans Näring, derigenom ikläder sig 
de rättigheter, at biwista öfwerläggningar och besluten i sådane allmän
na ärender, dem rätte Borgare, såsom Edswurne, endast kunna och böra 
öfwerwara.52 

49 RA. Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t Västernorrland, volym 34,19/6 
I77I-

50 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til iyji års riksdag, 
blifwitförrättadt: huru någre afborgerskapet hos konungens befalln ingshafwande i orten 
Abo, 1771, s 25 f. 

51 Ibid, s 40. 
52 Ibid, s 40. 

186 



Ytterligare ett argument från landshövdingen emot kvinnors rösträtt 
till riksdagen rörde synen på representation. Landshövdingen 
menade, med hänvisning till gällande förordning, att "ingen annan 
kan hafwa rättighet at wälja Riksdagsman, än den, som dertil kan 
blifwa utnämd."53 Detta argument, som verkar vara nytt, kan förklaras 
med att frihetstidens politiska förändringar medförde en annan syn på 
väljare och valda, på politisk representation. Det blev allt ovanligare 
att städerna skickade sina borgmästare som sina representanter till 
riksdagarna, vilket de gjort tidigare. Istället breddades urvalet av riks
dagsmän. De röstberättigade började skicka representanter som kunde 
anses representera den röstägande majoriteten, möjligen på grund av 
riksdagsmannens personlig fallenhet, kanske ekonomiska ställning i 
staden, eller politiska åsikter och partitillhörighet. Denna utvidgning 
av potentiella kandidater för riksdagen bör också ha haft betydelse för 
hur de enskilda väljarna såg på sina representanter och på sig själva. 
Kanske skulle de själva en dag, om stöd och förutsättningar fanns, 
kunna bli valda till riksdagsmän. Kanske hade avståndet mellan välja
ren och den valde blivit mindre än det varit tidigare. Åtminstone om 
väljaren var man. 

Man kan således konstatera att det förekom att änkor ville rösta, och 
att de kunde hänvisa till sin förvaltningsrätt och skatteplikt. Liksom 
när det gällde val till borgmästare och rådmän tycks kvinnors aktiva 
deltagande ha varierat mellan städerna i riksdagsvalen. Vidare fanns 
det kopplingar mellan att kvinnor uteslöts ur vissa val och deras del
tagande i andra.54 

Variationerna mellan städerna kan verka slumpartade. Men det 
fanns vid just det speciella valtillfället en föreställning om det över-

53 Ibid, s. 40. 
54 Kvinnor förekom också i val som inte behandlas i denna undersökning, i präst

valen, där husägande och rösträtt följdes åt och där kvinnor behöll sin rösträtt. Dessa val 
avsåg en annan gemenskap, församlingen, inte borgargemenskapen, och kan ha verkat 
under delvis andra premisser. Se Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650-1800, 
under utgivning, Umeå 2003. 
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huvudtaget var möjligt för en kvinna att delta i ett aktivt beslut eller ej. 
De enstaka kvinnor som förekom i riksdags- eller rådmansval efter 
1758 och 1772, i Kalmar, Åmål, Nora, Växjö, Eskilstuna och Vadstena, 
visar att det alltjämt fanns en osäkerhet om efter vilka kriterier bur-
skapet skulle räknas och om änkornas ställning. Ankor förekom till 
och med i ett borgmästarval i Luleå 1760, där man dessutom fort
farande höll fast vid röstning per capita.55 Av de änkor som deltog i 
rådmansvalet i Växjö 1789, var samtliga "absent", det vill säga från
varande, i valet året efter. I Kalmar tilläts de visserligen att rösta vid 
rådmansvalet 1781 och vid riksdagsvalet 1789, men vid övriga sju val 
fram till 1789 var de antingen överstrukna eller frånvarande, eller så 
upptogs enbart män i röstlängden.56 

År 1789 kom Gustav III:s försäkran till borgerskapet. Där klargjor
des att valrättigheten vid såväl riksdagsmannaval som lokala val, skulle 
tillfalla "endast rätta Borgare, men icke contingent Borgare" och att 
borgerskapet skulle "äga en oinskränkt walfrihet..." vid valen.571 tex
ten nämns inte något om män eller kvinnor, men antagligen var det 
endast män som vid den här tidpunkten skulle förstås som "rätta bor
gare". Kvinnor kan inte heller med någon självklarhet ha hänförts till 
kategorin kontingentborgare, då den avsåg personer som exempelvis 
adelsmän vilka stod utanför borgerskapet, men som blivit antagna till 
att mot en avgift få idka handel.58 

Borgare - Rätta borgare? 

Vil någor burskap vinna, ehvad han är inländsk eller utländsk man; 
söke thet hos Borgmästare och Råd, och höre the Stadens Borgerskap 

55 Rådmansval där kvinnor deltog efter 1758: Eskilstuna 1759, Nora 1770, Växjö 1787 
och 1789, Kalmar 1781, Åmål 1788. Riksdagsval: Kalmar 1789 och Vadstena 1809. 

56 I Kalmar var kvinnor överstrukna vid stadssekreterarvalet 1764 och vid rådmans
valet samma år. Inga kvinnor förekom vid rådmansvalen 1766 och 1768. Vid rådmans
valen 1782,1785 och 1789 var kvinnorna upptagna i längderna, men röstade inte. 

57 ijSg: Gen 23 Februari. Kongl. Maj:ts för Rikets Borgerskap och Städerne i allmänhet 
nådiga Försäkran §. 6. 

58 Herlitz 1924, s. 116, 225. 
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ther öfver: varder thet honom tå af Borgmästare och Råd beviljadt; 
sätte ther borgen, at han skal til thet minsta sex åhr i staden bo, och all 
stadens rätt och rättighet efter macht sin uppehålla; nämne och then 
handel och näring, eller thet handtverk, ther han i stadens bok må in-
skrifvas före. Och giöre så vanlig Borgare ed; sedan gifves honom 
burbref der å.59 

Citatet är hämtat ur 1734 års lag. Det är uppenbart att lagen definierar 
den blivande borgaren som man. I lagen saknas den tidigare medeltida 
stadslagens bestämmelser om att mannen kan gifta sig till burskapet. 
Vidare skall han vara bofast i minst sex år och bedriva en borgerlig 
näring. Edsförfarandet kan kopplas till äran, som var så betydelsefull i 
de korporativistiskt uppbyggda städerna, där de ekonomiska relatio
nerna var knutna till borgarens ära. 

Under 1700-taler fördes en kamp mellan de som ville in i borgar-
gemenskapen och de som redan var inne. Med burskapet tillkom en 
mängd plikter och förmåner, men det var inte självklart att alla med 
fast boende som bedrev näring skulle betraktas som borgare, åtmin
stone inte vid alla tillfällen. Detta kunde gälla för såväl kvinnor som 
män och blev uppenbart vid vissa tillfällen, exempelvis vid tvister om 
borgmästarval och riksdagsmannaval, men även vid tvister om hur 
stadsjorden skulle fördelas. I dessa tvister ifrågasattes änkors rätt till 
den stadsjord som deras män hade haft tillgång till. Ankorna ansåg 
att burskapet med dess rättigheter till del i stadsjorden inte var kopp
lat till den enskilde mannen utan att det ingick i giftermålet och att 
jorden därmed skulle överföras till hustrun när maken dött. Dessa 
anspråk på medlemskap i en borgargemenskap genom giftermål var 
inte helt självklara, utan ifrågasattes. Även andra stadsinvånares jord
rätt ifrågasattes, liksom gifta mäns rätt att överta sin hustrus jord. I 
det senare fallet handlade frågan om att det var på egna meriter istäl-

59 1734 års lag, Handelsbalken 3:1. 
60 Stadsjorden var stadens donerade jord som utdelades efter olika principer till bor

garna, exempelvis efter ämbete eller efter skattekraft. Det fanns således i huvudsak tre 
olika slags fast egendom för stadsinvånarna: fast egendom enligt stadslag (med bland 
annat lika arvs- och giftorätt, för kvinnor och män), fast egendom enligt landslag (där 
kvinnor ärvde hälften mot män och där arvejord inte ingick i giftorätten), samt bruk
ningsrätt till stadsjorden. Jfr. Karlsson Sjögren 1998. 
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let för genom giftermål som mannen skulle göra sig förtjänt av till

gång till stadsjord.61 

När det gällde rösträtten var det inte heller någon självklarhet att 
alla män skulle få rösta. Under hela frihetstiden fördes maktkamper 
mellan borgarna och magistraterna i städerna om hur stor makt magi
straten skulle ha och på vilka grunder rådmännens röster skulle beräk
nas i jämförelse med det övriga borgerskapet. Det förekom också stän
diga konflikter mellan olika societeter i städerna, mellan handlare och 
hantverkare, liksom tvister om vilka som skulle anses vara "rätta bor
gare" och ha rösträtt. Ett exempel på detta är från staden Vasa när det 
i juni 1740 beslöts att timmermän, båtsmän och fiskare inte kunde 
räknas som borgare och att de därför inte skulle få vara delaktiga i riks-
dagsmannavalet i staden. Denna inskränkning i deras möjligheter att 
påverka medförde dock inte rätt i att "undandraga sig, att ... bidraga 
till herredagspenningarnas erläggande, helst de njuta stadens beskydd 
och försvar jämväl de förmåner de enligt privilegier och resolutioner 
kunna vara berättigade till .. .".63 

I småstäder med dåligt utvecklade näringar, förekom ständigt lik
nande konflikter, där borgare anklagade andra stadsinvånare för att de 
inte uppfyllde kraven på burskap. I Gävle bildade fiskarna en egen 
societet, men i andra städer hade bland andra fiskarna svårigheter att 
bli antagna som borgare. Att det rådde delade meningar om vilka som 
skulle räknas som "rätta borgare", nyinflyttade, fiskare, etc., visar den 
sociala skiktningen som fanns i städerna och som ökade under 1700-
talet. Nya grupper i städerna ville bli beviljade burskap med olika för
måner och rättigheter. De etablerade borgarna ville däremot behålla 
och försvara och helst stärka sin privilegierade ställning. I denna pro
cess stöttes kvinnorna ut.64 

Korporationerna i städerna var manligt kodade med en gift man 

61 Se utförligare redovisning och diskussion i Asa Karlsson Sjögren, "Från giftermål 
till vigsel - från ett till två kött? Om äktenskapet och förståelsen av kön, ca. 1650-1800", 
under utgivning i Scandia 2003:1. 

62 Carlsson 1963. 
63 RA. R 5376, Besvärsskrivelser från Vasa, 14 juni 1740. 
64 Under bearbetning i författarens manuskript Kvinnor och medborgarskap 1J20-

1890. 
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som norm.65 Traditionellt var äktenskapet av avgörande betydelse i 
förståelsen av mästerskapet och burskapet. Döttrarnas roll som för
medlare av ämbeten mellan far och svärson för ledande funktioner i 
städerna hade dessutom stor betydelse. Giftermålets centrala roll i för
ståelsen av burskapet förändrades under 1700-talet. När städernas råd 
- magistraterna - professionaliserades, lades allt större vikt vid leda
möternas formella meriter och utbildning vilket medförde att svåger-
och svärsonspolitikens betydelse minskade. Det infördes till och med 
tydliga begränsningar vid valen för att undvika en alltför utbredd 
nepotism.66 I och med 1734 års lag förändrades också som vi såg de 
formella kraven på en ny borgare och burskapet kopplades till en 
individuell man. Det fördes inte längre vidare genom giftermål.67 Från 
och med 1720 års skråordning var det inte heller längre enbart mäs
tarna som var gifta, utan också gesällerna tilläts gifta sig. Relationen 
mästare-gesäll förändrades och blev därmed inte en lika tydlig fråga 
om steg i en livscykel som den varit tidigare. 

Hur var det då med kvinnorna? Var änkor borgare? I 1734 års lag 
stadgas att "änka råde sig själv och gods sitt". Detta stadgande var 
generellt, men det fanns undantag och svårigheter. Kraven på utbild
ning och erfarenhet kunde medföra svårigheter för änkor att bedriva 
rörelser vidare; de kunde exempelvis tvingas anställa en gesäll om 
maken varit hantverkare. Att burskapet inte var en "privat" affär, utan 
var kopplat till manliga korporativa institutioner, medförde att änkans 
möjligheter att "råda" kunde begränsas. I och med rättens professio-
nalisering redan under 1600-talet hade välbärgade änkor mer eller 
mindre försvunnit från offentligheten. 

När borgarna fick rösträtt, tolkades kriterierna för vilka som skulle 
få rösta olika, i olika val, i olika städer. Valrättigheten var kopplad till 
person, eller snarare, till en burskapsägande person. Bofastheten, 

65 Lyndal Roper, The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg, 
Oxford 1991, s. 7 ff. 

66 Se t.ex. SOU 1923:6: Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstols
väsende, av Nils Herlitz; Fällström och Mäntylä 1982, s. 197 ff. 

67 Karlsson Sjögren 1998, s. 50,1734 års lag Handelsbalken 3:1. 
68 Ordning och Skrå för hantwärckare i Swerige och Finland, 2j junii i~j20, Art. V.5. 
69 Karlsson Sjögren 1998. 
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skattekraften och därmed ägandet var inbäddat i burskapet. "Falliter", 
det vill säga ruinerade stadsinvånare, kunde exempelvis inte påräkna 
några borgarrättigheter. Burskapet var kopplat till en individ, som på 
grund av egna meriter svurit eden till det större, manliga kollektivet. 
Denna aspekt av burskapet förstärktes, på bekostnad av äktenskapet. 

Ankorna var de enda kvinnor som ovillkorligen både ägde och för
valtade egendom. Men för dem fanns inte samma klara koppling mel
lan näringsidkande, ägande och politik; mellan burskap och medbor
garskap som för männen. När ägandet fick än större betydelse vid 
valen genom graderade rösttal, blev det vanligare att kvinnor röstade. 
En rimlig slutsats av detta är att kvinnor fick rösta när de betraktades 
som företrädare för egendom. Könet kom här i bakgrunden. Innebör
den i äktenskapet och änkeståndet var dock under förändring. Det 
gick visserligen an att företräda sin egendom, som skattebetalare, men 
inte att företräda sin döde man. Liksom den burskapsägande mannen 
blev mer individualiserad i relation till äktenskapet, blev änkan mer 
individualiserad i relation till sin förra man. Ankan blev mer "kvinna" 
än representant för sin döde make. Kategoriserad som kvinna kunde 
hon på grund av sitt kön utdefinieras från de politiska besluten. 

Medborgaren, mannen 

Det fanns en dynamik mellan lokala och nationella erfarenheter under 
frihetstiden. Medborgarskapet var lokalt förankrat i städerna. Borg
mästarvalet var kanske viktigare än andra val, åtminstone fram till 
mössornas övertag i riksdagen fram på 1760-talet. Borgmästaren val
des på livstid och hade stor makt i staden samt var ofta stadens repre
sentant i riksdagen, åtminstone under 1700-talets första hälft. Detta 
kan förklara varför det var i dessa val som kvinnors rösträtt inskränktes 
först och varför inskränkningen blev mest genomgripande. Variatio
nerna vid borgmästarvalen före 1758 visar att det i vissa städer fanns en 
praktik där enbart män definierades som tillhöriga borgargemen-
skapen. I andra städer tolkades rösträtten till kvinnornas fördel. Kvin-

70 Carlsson 1963. 
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nornas direkta eller indirekta närvaro vid valen medförde att rådhuset 
som ett exklusivt maskulint rum var på väg att luckras upp. Farhågor 
om att kvinnor skulle få inflytande över fler offentliga ärenden, om att 
de skulle delta i beslut och diskussioner, yttrades som argument mot 
kvinnors rösträtt. 

Burskapet, ståndsmedlemskapet fick större politisk betydelse genom 
borgarnas inflytandet i riksdagen under perioden. I riksdagen blev 
partistriderna allt hetare; riksdagsarbete och val av riksdagsman blev 
allt viktigare för borgarna. Burskapets maskulinisering fick betydelse 
för riksdagsvalen. Efter 1758 är det tydligt att kvinnornas närvaro vid 
riksdagsvalen begränsades som en följd av de nya praktiker som utfor
mades vid borgmästarvalen. När frågan om kvinnans rösträtt till riks
dagen behandlades, tillerkändes kvinnor visserligen rösträtt enligt det 
första förslaget. Men praxis i städerna såg olika ut och det är tveksamt 
om de städer, där kvinnor saknade rösträtt eller undvek att använda 
den på rådhuset, ville införa den. Nu kom även "könet" in som argu
ment mot kvinnors rösträtt. 

Inskränkningarna i änkornas rösträtt skedde samtidigt som de 
manliga borgarnas makt och inflytande förstärktes, såväl lokalt som i 
rikspolitiken. Denna förändring kan därför ses som en markering mot 
änkorna, eftersom rösträtten under frihetstiden kopplades till ägande. 
När rösträtten blev mer individualiserad fick också kön större be
tydelse. Rösträtten kopplades allt starkare till medlemmen, med
borgaren, som kom att definieras som mannen. 
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