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I augusti 1773 författade kyrkoherden Per Soilander ett brev om det goda 
äktenskapet och dess roll i den gudomliga planen. Brevet var adresserat till 
domkapitlet i Uppsala och det var på begäran av denna myndighet Soilander 
lät fästa sin mening om det heliga äkta ståndet på pränt. Historien hade sin 
upprinnelse i ett planerat äktenskap mellan bondänkan Anna Nilsdotter 
och drängen Anders Olsson i Närtuna socken, där Soilander tjänstgjorde 
som kyrkoherde. Vad som fick den kyrkliga administrationen att offra tid 
och bläck på dessa äktenskapsplaner var inte relaterat till de enskilda parter
nas vandel, utan till åldersskillnaden dem emellan. Ankan var 60 år och 
drängen skulle fylla 23 i december. Då kyrkoherden på denna grund vägrade 
viga dem lät den underkända brudgumskandidaten färdigställa ett skriftligt 
klagomål som sändes till domkapitlet. 

Innan konsistorieprästerskapet behandlade ärendet beordrades Soilander 
insända närmare upplysningar om omständigheterna, tillsammans med sin 
egen motivering till varför giftermålet borde avlysas. I sitt brev till dom
kapitlet försökte så den gode kyrkoherden försvara avslaget genom att rota 
det i äktenskapsteologiska resonemanget. Ett av de tre argument som enligt 
Soilander talade mot det giftaslystna paret var att åldersskillnaden utgjorde 
ett hot mot den gudomligt instiftade makthierarkin: 

Efter Guds vilja och ordning, grundad både i natur och uppenbarelse, bör mannen älska 
hustrun och hustrun älska mannen, hålla honom i vördning, lyda honom och vara ho
nom underdånig. [...] Kan hon, som kan vara hans mormor, hedra, ära, lyda, vörda 
honom som sin man? Kan han, en gosse, begära vördnad och lydnad av henne? Bör han 
icke hellre, för ålderns skull, hedra henne såsom en moder?1 

1 UDA; EV:98; S. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 
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Textfragmentet visar att kyrkoherde Soilanders utläggning om äktenskapet 
också innehåller en utarbetad tolkning av manlighet och kvinnlighet. Utan 
en fördjupning i innehållsliga detaljer kan två grundläggande observationer 
fastslås. För det första visar citatet att det är en tolkning med minst sagt 
generaliserande ambitioner: i egenskap av gudsman menar sig Soilander vara 
språkrör för en ordning av universell karaktär. För det andra är det en tolk
ning som behandlar förhållandet mellan könsideal och individ: ett förhål
lande där Soliander ser problem och motsättningar. Faktum är att detta för
hållande utgör själva kärnan i det köns- och äktenskapsideologiska problem 
kyrkoherden brottas med i sin text.2 Det är också detta förhållande den här 
artikeln kommer att handla om. 

Förhållandet mellan könsideal och individ är ett centralt problemområde 
inom dagens genushistoriska forskning, i synnerhet inom den snabbt fram
växande manlighetshistoriska inriktningen. Många av de historiker som 
under de senaste åren tagit sig an manligheten delar in den i två väsens-
former. Den första formen är något man kallar mansideal eller mansstereotyp, 
medan den andra är manlighet som beteende och praktik. Mansideal sägs 
befinna sig på vad man ofta kallar en ideologisk, diskursiv eller normativ 
nivå, medan manlighet som beteende kopplas direkt till individers leverne 
och förutsätts därmed existera i en mer konkret och vardaglig verklighet.3 

Frågan om ideal/individ är således inlindad i det kulturteoretiska problem
komplexet om förhållandet mellan diskurs och sociala praktiker.4 

En av de mest betydelsefulla genusteoretikerna i dag är den australien-
siska sociologen Robert W. Connell. Hans teorier om hur dominerande 
könsnormer etableras och inte minst då begreppet hegemonisk maskulinitet 
har varit stilbildande för 1990-talets genusforskning, särskilt för den histo
riska. Kort återgivet menar Connell att det i varje samhällsform finns ett 
dominerande mansideal. Detta ideal uppbärs och förfäktas av det mans
kollektiv som besitter den kulturella hegemonin i det aktuella samhället. En 
viktig poäng i Connells modell är att den hegemoniska maskulinitetens 

2 Med undantag för referenserna till forskningsläget använder jag begreppet kön istället för 
genus, eftersom resonemangen behandlar såväl kroppsliga som sociala aspekter av kvinnligt och 
manligt i 1700-talets Sverige. Se Birgitta Hellmark Lindgrens och Marika Andrses artiklar i 
denna antologi för en mer utvecklad begreppsteoretisk diskussion. 
3 Se t.ex. Blomberg, E (1995), s. 302ff.; Gaunt, D (1999) s. i9ff.; Kimmel (1996); s. 5ff. 
4 Se Chartier (1997) för en något så när uppdaterad skildring av de senaste tjugo årens kultur

historiska debatt. 
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normer sällan överensstämmer med hur manligheten praktiseras i vardags
livet. Han hävdar att antalet män som verkligen tillämpar det hegemoniska 
manlighetsmönstret är ganska litet, men att den stora mansmajoriteten ändå 
tjänar på att det upprätthålls, då det syftar till att hålla kvinnorna underord
nade.5 

Kyrkoherden Soilander i uppländska Närtuna använde sig naturligtvis inte 
av en genussociologisk terminologi, och han skrev utifrån andra utgångs
punkter än Connell. Hans projekt gick ut på att definiera och legitimera en 
ordning han menade sig representera, medan Connells textpassage utgör en 
del av en kritisk samhällsgranskning. Dock finns det grundläggande likhe
ter mellan tolkningarna. Båda resonerar på mycket generaliserande nivåer, 
även om Connell lämnar Gud och natur utanför och avgränsar sin teori till 
det av människan skapade Samhället. Båda erkänner dessutom norm och 
praktik som ett viktigt problemområde. Intressant nog kommer de även 
fram till liknande resultat: det finns ett mansideal, det finns individer av 
manskön och dem emellan föreligger ett stort avstånd. Sällan, om alls nå
gonsin, mötas de två. 

Till skillnad från Soilander betonar emellertid Connell könsidealens his
toricitet. Den hegemoniska maskuliniteten är enligt honom en kulturell stan
dard öppen för utmaning och förändring. Han hävdar också att den är sum
man av de könsskapande relationer och praktiker som ett samhälles mest 
inflytelserika manskollektiv förfäktar.6 Teorin erkänner således något slags 
förbindelse mellan individer och normer. Faktum är att denna förbindelse 
är av central betydelse för hans teoretiska modellbygge. Det är nämligen i 
friktionen mellan hegemoni och motstånd som historisk förändring är möj-
lig.7 

I sina praktiska undersökningar har Connell emellertid stora problem att 
påvisa denna friktion. Den hegemoniska maskuliniteten är i analyserna en 
abstrakt storhet som de undersökta individernas handlingar ständigt relate
ras till, men som de själva aldrig tycks kunna påverka eller över huvud taget 
ens nå fram till. I en historisk exposé ger sig Connell på företaget att be
skriva vilka samhällsprocesser som format den hegemoniska maskuliniteten 
till vad den är idag. Här slås den fast som en sammanhängande mansmall: 
en manlighetsmatris som för hela den moderna västvärlden - från 1700-

5 Connell (1995), s. 79. 
6 Ibid, s. 76-80. 

7 Ibid. 
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talets revolutioner till 1990-talet - är möjlig att sammanfatta med ord som 
rationalitet, lönearbete och obligatorisk heterosexualitet.8 

När Connell operationaliserar sin modell försvinner alltså dynamiken, och 
tvärtemot hans teoretiska föresatser blir könsidentiteterna till stela och all
omfattande stereotyper. Detta går att härleda ur hans uppdelning av kön i 
en normativ och en praktisk sfär. Denna separation är nämligen inte bara 
skolastisk, den är vilseledande. Tvärtemot de flesta genusteoretikers ambi
tioner skapar en sådan uppdelning illusionen av manlighet och kvinnlighet 
som någonting sammanhängande och oföränderligt. 

Denna illusion var däremot helt i linje med 1700-talsprästen Soilanders 
projekt. Ett av ändamålen med hans brev till domkapitlet var att förläna 
äktenskapet och relationen mellan man och kvinna en högre mening som 
endast han, och det kyrkliga ämbete han representerade, hade tillgång till. 
Kampen mellan Soilander och det giftaslystna paret var nämligen i mycket 
en kamp om hur det goda äktenskapet skulle definieras. I sin klagoskrift 
hävdade drängen Anders Olsson exempelvis att kyrkoherdens avslag var 
lagvidrigt: 

Och det är på den grund att änkan är 60 och jag ej mera än 23 år gammal, vilket ej tyckes 
vara något laga skäl, alldenstund ingendera av oss är vanfrejdad eller till sina lemmar 
skadd, utan bägge av god hälsa [...]9 

Genom att utifrån anseende och kropp betona alternativa äktenskapskriterier 
utmanade så den unge drängen sin själasörjares auktoritet. Det var mot denna 
uppstudsighet Soilander riktade sin skrift. Åtskillnaden av manligt och kvinn
ligt i ideal och individer - i den gudomliga planen vs. människans fria vilja -
var i sammanhanget ett retoriskt knep. "Man och hustru ska älska varandra 
såsom Christus och församlingen",10 fastslog han och fortsatte: "Så läre vi, så 
far vi. Men huru är det här? Lättja hos änkan, penningagirighet och snålhet 
hos den arma drängen vill grunda detta äktenskap."11 Separationen var ett 
språkligt maktverktyg som fäste Soilanders auktoritet vid en evig ordning, 
medan hans kombattanter framstod som offer för mänsklig ofullkomlighet. 
Deras äktenskapsplaner bröt inte endast mot föreskrifter formulerade av 

! Ibid, s. 185-203. 
1 UDA; EV98:I; S. 1494; 3 augusti 1773; ULA. 
0 Ibid; s. 1502; 14 augusti 1773. 
1 Ibid. 
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den lokala överheten, utan de utgjorde ett brott mot såväl naturen som Gud 
fader själv. 

Ordväxlingen mellan kyrkoherden och drängen visar att könsidealen har 
en historia. Med hjälp av ett antal begrepp som hänvisade till förmenta norm
system försökte respektive polemiker legitimera den egna ståndpunkten och 
ogiltigförklara motståndarens. Betraktad med connellska ögon tycks ord
striden också bekräfta tesen att det föreligger ett stort avstånd mellan ideal 
och individer, och att förhållandet dem emellan alltid är problematiskt. Om 
debatten pressas genom Connells teoretiska modell skulle ett hegemoniskt 
mans- och kvinnoideal kunna rekonstrueras med ledning av de begrepp som 
användes. Ett sådant angreppssätt rymmer emellertid en allvarlig analytisk 
försummelse. En strikt analytisk åtskillnad mellan ideal och individ gör det 
nämligen svårt att ställa de till synes basala frågorna om när, var, hur, varför, 
av vilka och för vilka dessa ideal och normer formuleras. 

Själva tillfället då idealen åberopas och mediet genom vilket detta sker har 
också en historia. Iakttagelsen låter som en truism, men kontext och kritisk 
källbehandling eftersätts ofta i modern genusforskning. Detta är framför 
allt fallet inom manlighetshistorien. 

Ett gott exempel är en ofta citerad studie från 1996 av den amerikanska 
historikern George Mosse. Han hävdar att ett särdeles inflytelserikt mans
ideal - av honom benämnt "den moderna maskulina stereotypen" - utveck
lades under sent 1700-tal och spreds under det nästföljande seklet över hela 
västvärlden, där det i oförändrad form förblev den tongivande manlighets
standarden fram till 1960-talet.12 Virilitet och självbehärskning var två nyckel
komponenter i denna manlighetskonstruktion, vars uppkomst Mosse löst 
kopplar till vad han kallar "det borgerliga samhällets framväxt". 

Förutom en givande exkurs över utvecklingen i det tidiga 1900-talets Tysk
land, där Mosse arbetar nära sina källor,13 är studien av en mycket vittfam-
nande karaktär. Mosse anför diverse textfragment från intellektuella kretsar 
runt om i Europa och menar sig ur detta hopplock kunna rekonstruera ett 
mansideal som var gällande för hela den så kallade västerländska kulturen 
under modernitetens epok. Undantaget nämnda fallstudie är implemente-
ring, reception och kontext förbisedda till förmån för ett idealtypiskt mans
ideal som hänger högt och orörligt ovanför alla aktörer och institutioner, 

12 Mosse (1996), s. 3-16. 

13 Ibid. s. 169-173. 
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och som för en lång tidsperiod kan sammanfattas med en handfull allmän
giltiga begrepp. 

Ett grundläggande analytiskt problem förenar denna Mosse med Connell 
och många andra aktuella manlighetsforskare - på svensk mark exempelvis 
Claes Ekenstam14 och Jonas Liliequist, av vilka den senare hävdar att den 
svenska manligheten mellan vikingatid och sekelskiftet 1800 kan samman
fattas med orden "styrka, kontroll och självbehärskning".151 sina undersök
ningar hittar de begrepp och normer som de uppfattar som manliga eller 
omanliga i ett visst historiskt samhälle, men de för inte undersökningarna 
vidare till att beakta vilken eller vilka samhällsgrupperingar som var namn
givande respektive namngivna, inom vilka kulturella fora begreppen före
kom, genom vilka användningsstrategier de praktiserades, och dylika variab
ler som är relevanta för en analys av begreppens historiska innebörd. Detta 
analytiska tillkortakommande är en direkt följd av att ideal och individ se
parerats: om den normativa nivån isoleras från mänsklig praktik når histori
kern aldrig under könsstereostypernas yta. 

Istället för att söka normen eller idealet i en sfär under eller ovanför histo
riens aktörer ska det sökas bland aktörerna själva, för även om ett ideal kan 
utöva ett mäktigt inflytande på en enskild människas beteende är det till 
syvende och sist skapat genom människors handlande. Det är endast genom 
att studera hur individer formulerat, omformulerat, tolkat och praktiserat 
sin tids levnadsmönster som konstruktionen av kön i historien kan analyse
ras.16 

För att således nå konstruktionen av kön och andra kulturella koncept i 
den praktiska historiska undersökningen är det första och absolut viktigaste 
steget en noggrann text- och kontextanalys av den förhandenvarande käl
lan. Vem är textförfattaren? Vem eller vilka talar författaren om? Vem eller 
vilka talar författaren till? Vad försöker författaren få sagt i sin text? Vilka 
argument och retoriska grepp använder författaren för att framföra detta?17 

14 Se t.ex. Ekenstam (1998), där han skriver om attityder till manlig gråt från Homeros till och 
med romantiken. Via diverse punktnedslag i höglitteratur och personliga dokument produce
rade inom samhällets övre kretsar kommer han fram till att självbehärskning varit ett återkom
mande tema i manlighetens historia. 
15 Liliequist (1999), s. 90. Liliequist studerar omanlighetsbegreppets utveckling i Norden från 
vikingatid till sekelskiftet 1800, baserad på isländska sagor, några medeltida lagtexter samt 
pamflettmaterial från framför allt 1700-talets senare del. 
16 För ett liknande resonemang, se Karin Janssons artikel "Bakom normen" i denna antologi. 
17 För en givande metodologisk diskussion om textkritik inom historieforskningen, se Pocock 
(1985), s. 7-34. 
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Dessa fem grundläggande textkritiska frågor kan tyckas alltför självklara för 
att yttras i detta sammanhang, men diskussionen ovan har visat att några av 
dagens manlighetsforskare förbiser detta steg i analysen, trots att de baserar 
sina undersökningar på formeringen av kön genom skriftligt förmedlade 
normer. 

På vilket sätt kan då dessa filologiska verktyg hjälpa historikern att analy
sera dispyten om kön och äktenskap i de uppländska 1700-talsdokument 
som här presenterats? Per Soilanders position som kyrkoherde i en svensk 
församling under 1700-talets senare hälft är en lämplig utgångspunkt för 
undersökningen. I egenskap av sockenpräst var han Närtunas i officiellt hän
seende mest betydande myndighetsperson. Som en kyrkans man ansvarade 
Soilander för sockeninvånarnas själsliga välmåga och moraliska uppförande. 
Således var han ett slags fältagent inom den svenska 1700-talskyrkans mäk
tiga administration, vars kompetensområde ofta överlappade världsliga lan-
damären och bland annat inbegrep utbildning, äktenskap och den sociala 
kontroll som föll inom ramen för den så kallade kyrkotukten.18 

Sockenprästen var också en statstjänsteman och utgjorde som sådan en 
viktig länk mellan statliga institutioner och lokalsamhälle. Han förväntades 
förmedla diverse statliga proklamationer och förordningar via predikstol och 
sockenstämma, och han var på det lokala planet ansvarig för den allt mer 
omfattande statliga protokollföringen över den svenska befolkningens kvan
titet och kvalitet.19 

Soilanders brev till domkapitlet är ett alltså ett myndighetsdokument och 
som sådant är det bemängt med maktanspråk. Kyrkoherden framställer sig 
själv som den goda själavårdaren vars kloka, faderliga råd trotsats av två 
svårfriserade utskott ur en otacksam och nyckfull sockenmenighet. Soilander 
återberättar hur han lugnt och pedagogiskt förklarat för änkan att de bästa 
alternativen för en kvinna i hennes position var att invänta döden eller gifta 
om sig med en man i hennes egen ålder. Då den unge drängen å sin sida 
alltid hade varit en pålitlig prick förväntade sig Soilander "[...] billigt av 
dem att de av skyldig lydnad icke mera hava tänkt häruppå [...]".20 Drivna 
"[...] av samma genie som den mesta allmogen [...]"21 vägrade de emellertid 

18 Nyländer (1961), s. 85f.;Taussi Sjöberg (1988), s. 44ff. 
19 Johanisson (1988), s. 159. 

20 UDA; EV:98; S. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 
21 Ibid. 
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lyssna till hans råd och skickade en stursk klagoskrift direkt till hans över
ordnade. 

I egenskap av ortens högsta myndighetsperson gör sig Soilander alltså till 
talesman för ett patriarkalt samhälle, där prästen fungerar som en faders
figur för en i många avseenden omyndigförklarad församling. Som det för
sta citatet visar, var det också ett samhälle där maken lyftes fram som ma
kans överhuvud. Två av de tre stånden ur den lutherska samhällsbild som 
ännu fanns representerad i psalmbok och katekes åberopades alltså i präs
tens argumentation.22 Soilander formulerade således en normativ ordning 
och det var i relation till den som det onormala, brottsliga och hädiska i de 
stoppade äktenskapsplanerna utmejslades. Annas och Anders olydnad gen
temot deras lokala överhetsagent blev därför till ett brott riktat mot hela den 
gudasmorda samhällsordningen. 

Då Soilanders brev är adresserat till domkapkapitlet är det delvis ett in
ternt kyrkoadministrativt dokument. Vissa av argumenten är av så uppen
bart apologetisk och akademisk karaktär att de bara kan tolkas som försök 
att värja sig mot kritik från de överordnade klerikala byråkraterna. Exem
pelvis hänvisade kyrkoherden till en viss doktor Baexters teologiska utlägg
ningar tillsammans med stadgor utfärdade av den första lutherska ärkebis
kopen i Sverige, Laurentius Petri, för att med prov på sin beläsenhet ge 
tyngd åt sitt handlande.23 

Den didaktiska tonen i stora delar av texten tyder emellertid på att Soilander 
i en eller annan form också riktade brevet till dramats två huvudpersoner. 
Genom sitt korta klagobrev hade drängen Anders direkt ifrågasatt sin 
kyrkoherdes auktoritet och kompetens. Soilanders text var ett svar på denna 
utmaning. Källorna förtäljer inte huruvida kyrkoherden själv läste upp tex
ten för det trilskande paret; däremot har mer eller mindre ordagranna citat 
från Soilanders brev vävts in i rättsprotokollet över Annas och Anders för
hör hos domkapitlet den 22 september 1773. Under den förmanande delen 
av det nedtecknade förhöret återges alla kyrkoherdens argument mot unio
nen i tämligen oförvanskad form, vilket kan tyda på att Soilanders text läs
tes upp i den kyrkliga rättssalen.24 

Även om så icke var fallet vann texten uppenbarligen tillräckligt mycket 

22 Möller (1998), s. 1360". 

23 UDA; EV:98; S. 1499; 14 augusti 1773; ULA. 

24 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 

184 



inflytande för att peka ut de frågor och förmaningar som domkapitlets präs
ter utsatte de bägge svarandena för. Det viktiga är att Soilander, som sanno
likt var bekant med den kyrkorättsliga proceduren, visste att de normer han 
åberopade i texten på något vis också skulle förmedlas till hans två trotsiga 
församlingsbor. Rösten som talar i texten är således också lärarens och det 
var med denna myndiga stämma Soilander sökte tillrättavisa sina två åhö
rare och undervisa dem om det goda äktenskapet och dess sanna innebörd. 

Vilka var då komponenterna i den normativa ordning som formulerades i 
detta samtal mellan en sockenpräst och de två instanserna närmast över och 
under honom i kyrkohierarkin? De är tre till antalet och behandlar i tur och 
ordning makt, kärlek och slutligen vad kyrkoherden benämner "äktenska
pets ändamål". Diskussionen rör relationerna mellan makarna i det luther
ska äktenskapsidealet och det grundläggande problem som alla tre kompo
nenterna relaterar till är frågan om Anders Olssons manlighet. 
Det första temat har redan presenterats i det inledande citatet, där Soilander 

hävdade att åldersskillnaden mellan makarna hotade vända upp och ner på 
det av Gud instiftade maktförhållandet mellan make och maka. Att indivi
der som uttalade sig i familjefrågor under 1700-talet ofta förfäktade den 
gifte mannens maktposition hustrun är ingen historiografisk nyhet. Inom 
genushistorien har husbondens roll i det så kallade gammallutherska hus
hållet ofta lyfts fram som själva grundstenen för underordningen av kvin
nan i det tidigmoderna svenska samhället.25 

1700-talsprästen Soilander såg emellertid inte makens husbondemakt som 
någon självklarhet. Trots att hierarkin mellan make och maka var befäst i 
såväl natur som uppenbarelse fanns där paradoxalt nog ett maktsystem som 
kunde ersätta den, nämligen ålderns rätt. En viktig mening, som också finns 
med i blockcitatet på första sidan, gör uttryckligen kön sekundärt i förhål
lande till ålder: "Bör han icke hellre, för ålderns skull, hedra henne såsom en 
moder?"26 I domkapitlets förhörsprotokoll har Soilanders mening uppta-

251970 publicerade kyrkohistorikern sin inflytelserika studie "Hustavlans värld", där han analy
serade den samhällsideologi som återfinns i Luthers lilla katekes. Han menade att denna omfatta
des av alla sociala grupper i Sverige, från och med stormaktstiden till och med det tidiga 1800-
talets skiftesrörelser. Plejels tes har kritiserats av senare forskare, men hans arbete har ändock 
varit stilbildande för svensk historieskrivning. Se Möller (1998) för en diskussion av forsknings
läget. För ett aktuellt exempel på hur hustavleideologin behandlas i svensk genushistoria, se 
Kenneth Johansson (1997), där författaren hävdar att det lutherska hushållsidealet stärkte "man
nens" patriarkala rätt i med att äktenskapet gjordes till "ett männens konungarike". 
26 UDA; EV:98; s. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 
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gits, men omformulerats till en upplysande kontrastkonstruktion: 

[...] men varemot Anders Olsson, som ännu är en ung dräng, icke lärer kunna vänta 
vördnad och lydnad av den han för sin ålders skull hade att lyda, som en moder [Mina 
kursiveringar]27 

I händelse av ett giftermål mellan de två skulle alltså husbondemakten åsido
sättas av hustruns åldersbetingade auktoritet. De kursiverade formulering
arna visar att domkapitlet menade att Anders saknade förmåga likaväl som 
rätt att behandla den 38 år äldre Anna med annat än underdånig respekt. I 
förhållande till sin tilltänkta maka omyndigförklarades alltså Anders, även i 
visionerna om ett framtida äktenskap. Detta är också tydligt i kyrkoherdens 
brev, där den 22-årige drängen adresserades som "en gosse"28 och därmed 
framstod som ett barn snarare än som en man redo att axla husbondeskapets 
förpliktelser. 

Domkapitlets klerikala domare använde alltså ett av de centrala argumen
ten från kyrkoherdens text och lät det även ingå i de "allvarliga föreställ
ningar och förmaningar" som lästes upp i rättegångssalen.29 Svarandena fick 
så höra att deras planerade äktenskap utgjorde ett normbrott i det att unge 
Anders varken hade rättighet eller kapacitet att behandla Anna på det sätt 
som anstod en äkta make. Således är det särdeles intressant att kyrkoherdens 
argument trots referenser till Gud, natur och döda potentater saknade laglig 
förankring. Enligt lagens bokstav var drängen Anders Olsson nämligen ingen 
gosse, utan en myndig man. 1734 års lag fastställde kvinnans lägsta giftermåls-
ålder till 15 och mannens till 21, men i kungliga förordningar från 1748 res
pektive 1756 hade den åldern steg för steg sänkts till 18 år för den individ av 
manskön som "någon stadig årlig tjenst innehafwer, eller arbete och 
handtwerk idkar".30 

Några år före fallet Nilsdotter/Olsson, i maj 1770, inrapporterade Soilanders 
kollega i Tuna och Stavby församlingar, nådårspredikanten Nils Fast, att en 
dräng och piga som under flera års tid plägat en "lastbar sammanlevnad" 
begärt lysning till äktenskap.31 Fast hävdade att den anonyma drängen, som 
var nyss fyllda 20, var minderårig, och att detta i kombination med hans 

27 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
28 UDA; EV:98; S. 1502; 12 augusti 1773; ULA. 
29 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
301J34 års lag (1984), s. i£; Utdrag uturpublique handlingar (1761), s. 4181. 
31 UDA; AL62; s. 352, s. 30 maj 1770; ULA. 
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avsaknad på "säkert hemvist, bruk eller näringssätt" avskrev honom som 
husbondekandidat. Domkapitlet hänvisade däremot till den senare av de 
ovan nämnda kungliga förordningarna och menade att "äktenskapsingående 
ej kan dessa personer förvägras, så vida drängen fyllt 19 år [sic!] och för årlig 
lön tjäna".32 Prästen anmodades kontakta ortens länsman för en undersök
ning om något brottsligt förekommit under parets långvariga "olovliga be
kantskap", men med sitt godkännande av det planerade äktenskapet lade 
domkapitlet ärendet till handlingarna och paret kallades alltså inte ens till 
Uppsala för förhör.33 

Trots att Olsson var minst två år äldre än sin anonyme vapenbroder i Tuna 
och Stavby, anförde domkapitlet åldersrelaterade tvivelsmål mot hans och 
inte den senares hushållsauktoritet. Nyckeln till förståelse är att pigan i det 
fall som insänts av Fast inte bara saknar namn utan också åldersangivelse. 
Det var således drängens ålder som bekymrade prästen, inte skillnaden i år 
mellan honom och hans fästmö. Det var just denna aiÅztsrelation som ut
gjorde problemet i Annas och Anders äktenskapsansökan. Gentemot den 
äldre bondkvinnan avkläddes snart 23-årige Anders all potentiell husbondelig 
myndighet. Trots att han haft giftasåldern inne i fyra års tid förminskades 
han således av Soilander till en gosse, medan domkapitlet fastslog Anders 
omognad genom att poängtera att han ännu var blott "en ung dräng".34 I 
relation till Anna sattes alltså Anders manlighet i fråga; han räckte inte till 
för att vara hennes make och husbonde. 

Det andra temat i diskussionen om det stoppade giftermålet rörde den 
äktenskapliga kärleken. När Soilander och domkapitlet diskuterade kärlek i 
fallet Nilsdotter/Olsson var det inte dess fysiska aspekter som åsyftades, 
utan sämjan, vänskapen och graden av andlig förening mellan make och 
maka. Med en rad lånad från hustavlan liknade Soilander den ideala äkten
skapliga kärleken vid bandet mellan Kristus och den kristna församlingen. 
Kyrkoherden betvivlade emellertid att någon sådan förening någonsin skulle 
komma till stånd mellan drängen och bondänkan. 

För det första utgjorde själva åldersskillnaden ett hinder för en äkta kärlek 
mellan Anna och Anders. De var helt enkelt för olika och maktförhållandet 
för onaturligt - mormor och gosse - för att sanna äktenskapliga samhörig
hetskänslor skulle kunna utvecklas mellan dem. Vidare ifrågasatte kyrko-

32 Ibid., s. 353. 

33 Ibid., s. 354. 

34 Ibid., s. 594; 22 september 1773. 
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herden drängens avsikter med äktenskapet. Han hävdade att Anders var en 
högst oseriös friare, vars enda intresse i bondänkan rörde pengar och status: 

Månne nu denna dräng, som vill bli hemmansman, kan älska henne som sin hustru? 
När hans begärelse fått sin fyllnad i hennes pengar, så är kärleken borta och ledsnad, 
ånger, hat, kallsinnighet m.m tager in dess rum och ställe.35 

Soilander menade alltså att "penningagirighet och snålhet" var drängens 
främsta drivkrafter i äktenskapsfrågan.36 Denna ofördelaktiga avbildning 
nyttjades också av konsistorieprästerna under förhöret. Paret varnades från 
att fullfölja äktenskapet. Enligt prästerna talade alla prognoser för att äkten
skapet skulle bli olyckligt, då hela projektet "å Anders sida synas vara mera 
avseende på vissa förmåner han tror sig härigenom vinna, än någon ren kär
lek".37 

Anders suspekta intentioner gjorde att hela hans person framstod som 
oförenlig med den gifte mannens ämbete. En jämförelse med hur dom
kapitlet behandlade fallet med den anonyma drängen från Tuna och Stavby 
är återigen upplysande. Som visats ovan androgs den årliga lön denne lyfte 
under sitt husbondefolk i församlingen som ett argument för hans 
äktenskapsansökan. Förutom den rent ekonomiska aspekten på arbetet fram
stod kandidaten därmed som stabil och självständig i kraft av denna sin 
"stadiga årliga tjenst". I egenskap av dräng tjänade han naturligtvis under en 
extern arbetsgivare, men han arbetade själv ihop till sitt levebröd. 

Anders å andra sidan var ute efter att inhåva snabba "förmåner" genom att 
smeka och lisma sig till världsligt gods som någon annan arbetat ihop. Till 
skillnad från drängen i nådårspredikanten Fästs församling framstod alltså 
Anders som ostadig och opålitlig, som en ansvarslös uppåtsträvare. Hur skulle 
en man som sökte förbättra sin lott genom kärleksbedrägeri snarare än ge
nom hederligt arbete någonsin kunna anförtros ansvar för maka och hus
håll? 

Genom sin oseriösa inställning till äktenskapet blev unge Anders Olssons 
förmåga att som man och make ta ansvar för makans, sammanlevnadens 
och därmed även hushållets bästa satt i fråga. Hans ledarskapsbrister up
penbarades alltså redan innan han tillträtt husbondens ämbete. Också när 

35 UDA; EV:98; s. 1502 och 1499; 14 augusti 1773; ULA. 
36 Ibid., s. 1502. 
37 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
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det kom till äktenskaplig kärlek uttrycktes därmed tvivel om Anders man
lighet. 

Det tredje och sista temat var en pliktetisk utläggning om äktenskapets 
mål och syfte. Om prästernas version av den äktenskapliga kärleken i första 
hand handlade om sämja och sammanhållning var det syfte de förfäktade av 
mer fysisk karaktär, nämligen förökningen av människosläktet. Soilander 
poängterade på upprepade ställen att den planerade fusionen var ofruktbar 
och att den således stred mot den gudomliga planen. I sina argument mot 
Annas och Anders fysiska förening som make och maka skräder han inte 
med orden: 

[...] skall han som är ung och utan tvivel förmögen att uppfylla äktenskapets ändamål 
förspilla sina av Gud givna krafter med en maka av den åldern, det är, efter min tanke, 
det samma som per[pe]tum onaniticum, det är, in foro soli, ett verkligt dråp, en synd emot 
det femte budet.38 

Unge Anders virilitet var alltså inte ifrågasatt, snarare det motsatta. Däre
mot poängteras det att han ämnade kanalisera sina sexuella krafter på ett 
improduktivt vis. Det planerade äktenskapet var därmed ett gravt eller sna
rare syndfullt resursslöseri. 

Såväl make som maka framstår i detta sammanhang just som resurser. 
Annas tillgångar var redan förbrukade, medan Anders kropp utgjorde färskt 
och oexploaterat råmaterial. Att förena dem var högeligen oklokt. Detta 
resonemang är också tydligt när Soilander återberättar hur han förmanat 
Anna att istället för Anders "[...] taga en man efter sina år och som förut i 
äktenskap uppfyllt äktenskapets ändamål".39 Att två åldrande individer som 
redan fyllt sina reproduktionskvoter slog samman sina påsar "[...] varandra 
till hjälp inbördes"40 kunde kyrkoherden acceptera, "[m]en drängen, en yng
ling, få icke blott och allena se därefter, utan han är skyldig att uppfylla 
äktenskapets förnämsta ändamål [...]". Ingen hade rätt att träda i gifte av 
egoistiska skäl, utan det yttersta syftet för varje man och kvinna i fruktsam 
ålder skulle vara att erbjuda sina kroppar i barnalstringens tjänst. 

I vems eller vilkas intresse var det då som make och maka förväntades 
formera mänskligheten? Soilander gör kroppen underställd Guds vilja och 
naturens ordning. Det gör också domkapitlet, som i sina förmaningar åter-

38UDA; EV:98; s. 1501; 14 augusti 1773; ULA. 
39 Ibid., s. 1498. 
40 Ibid., s. 1501. 
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ger kyrkoherdens argument men utelämnar referenserna till Onans synd 
och dekalogen. Ett produktivt äktenskapligt sexliv framstod därmed som en 
religiös plikt och en naturlag. Att på något vis undandra sin kropp från den 
stora reproduktionsplanen var syndigt och onaturligt. Även om det inte fram
går av texterna huruvida Anna hade några barn sen tidigare ansågs hon på 
grund av sin ålder ha gjort sitt, men potente Anders oansvariga hantering av 
sin kropp var alltså så graverande att den kunde likställas med släckandet av 
ett människoliv. 

Äktenskaplig sex som religiös plikt predikades salvelsefullt av många 
reformationsteologer och Martin Luther menade till och med att ett bris
tande sexliv kunde motivera skilsmässa.41 Vad hade då denna betoning på 
äktenskapsplikten för betydelse i det sena 1700-talets Sverige? Här är det 
viktigt att erinra sig att Soilander inte bara var en kyrkans tjänare, utan också 
en statstjänsteman. Även om brevet explicit var tillställt Uppsala domkapi
tel är det på sina ställen tydligt anpassat för läsare inom den världsliga admi
nistrationen. När Soilander söker stöd i luthersk tradition poängterar han 
exempelvis att Laurentius Petri alltid arbetade i nära samförstånd med kung 
Gustav (Vasa). I slutet av brevet diskuterar han också parets eventuella nå
deansökan hos Kungl. Maj:t och uttrycker i kryptiska ordalag sin försäkran 
om att domen kommer att utfärdas enligt "Gustafs sinne och tankesätt".42 

11700-talets Sverige sorterade rättsliga äktenskapsfrågor i huvudsak un
der världslig jurisdiktion, även om den praktiska hanteringen av äktenskaps
mål var intrikat inlindad mellan statlig och kyrklig administration.43 Dess
utom var det inte särdeles ovanligt att män och kvinnor som var missnöjda 
med utslag i häradsrätter och domkapitel vände sig till Kungl. Maj:t för att 
få sin sak omprövad.44 Således bör Soilander ha varit medveten om att bre
vet mycket väl skulle kunna bli läst och bedömt av byråkrater från olika 
statliga institutioner, exempelvis från kungens kansli. I den tudelade publik 
som tidigare presenterats såsom mottagare av prästens text är det därför 
möjligt att införa en tredje part, nämligen världsliga tjänstemän inom den 
statliga byråkratin. 

Det är mycket möjligt att Soilanders humanekonomiska argument var 
riktade till just denna läsargrupp. Den nationella befolkningens storlek och 

41 Nyländer (1961), s. ii4f. 
42 UDA; EV:98; S. 1502; 14 augusti 1773; ULA. 
43 Inger (1997), s. i4off.; Taussi Sjöberg (1988), s. 470". 
44 Nyländer (1961), s. i43ff. 
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konstitution var nämligen vida omdebatterade spörsmål bland byråkrater 
och intellektuella under det senare 1700-talet, inte bara i Sverige utan runt 
om i de framväxande europeiska nationalstaterna. För brittiska förhållan
den har EveTavor Bannet nyligen hävdat att den stora äktenskapsreformen 
år 1753 utgjorde en biopolitisk strävan att skapa starkare äktenskapliga band 
runt sexlivet, särskilt den kringflygande manliga vildhavren. Förhoppningen 
var att den stärkta statliga kontroll över människors kroppar som således 
formerades skulle öka den samhällsnyttiga reproduktionen av undersåtar.45 

Befolkningsbristen hölls i Sverige för att vara ett svårt nationellt problem. 
I syfte att utöka eller åtminstone vidmakthålla rikets invånarresurser skedde 
en omfattande utbyggnad av sjukvården.46 På basis av detaljerad lokal pro-
tokollföring sammanställde Tabellverket årlig statistik som möjliggjorde en 
nära statlig övervakning av det demografiska läget.471 egenskap av socken
präst var Soilander lokalt ansvarig för befolkningsstatistiken och hade såle
des förstahandserfarenhet av samtidens demografiska spörsmål. 

För att understryka det omöjliga i Anders äktenskapskandidatur inför ett 
auditorium av såväl världsliga som kyrkliga byråkrater låg därför de bio
politiska utropstecknen nära till hands. Isabell Hull har visat hur filosofer 
och rättsteoretiker i de tyska staterna under sent 1700-tal lyfte fram den 
aktiva manliga könsdriften inom äktenskapet som kännetecknet för en an
svarstagande och produktiv (manlig) medborgare.48 

Även om Soilander inte deltog i någon medborgerlighetsdiskurs presen
terade han en liknande manlighetsbild när han utifrån sexlivet ifrågasatte 
drängen Anders äktenskapsplaner. Kyrkoherdens grundargument var näm
ligen att den manliga sexualdriften inte utgjorde någon resurs om den ut
nyttjades fel, utan att den i sådana fall förvreds till synd och svinn. I och med 
sitt planerade gifte framställdes Anders därmed som vårdslös, oansvarig och 
självisk. Precis som i diskussionen om den äktenskapliga kärleken blev han 
så till ett underkänt husbondeämne och en dålig man; han var antingen 
oförmögen eller ovillig att inrätta sin egen kropp enligt kristen dygd och 
samhällelig lönsamhet - hur skulle han då kunna sköta ett hushåll som re
dan komplicerades av en 38 år äldre hustru? 

45 Tavor Bannet, Eve (1997), s. 249f. 
46 Johanisson (1990), s. 48. 

47 Magnusson (1997), s. 4^ff. 
48 Hull (1996), s. 236. 
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Kyrkoherden underkände alltså Anders och Annas äktenskapsansökan 
på tre viktiga punkter och alla tre anfördes mot deras förening när fallet 
behandlades vid domkapitlet. Mot denna bakgrund blir utgången av pro
cessen något oväntad. Efter det ordrika förhöret där paret fick höra om det 
ogudaktiga och onaturliga i deras planer fick de nämligen domkapitlets till
stånd att gifta sig, "så vida inga andra hinder härvid befinnas i vägen ligga".49 

Prästerskapet i Uppsala menade att äktenskapet var beklagligt, men att parternas 
begäran inte kunde avslås eftersom ingenting i lagen förbjöd deras union. 

Varför kallades då Anders och Anna över huvud taget in till domkapitlet? 
Soilander hade ju redan i sitt brev visat att åldersskillnaden var problemet 
som allt annat elände utgick från. Parternas närvaro i rättssalen krävdes knap
past för att konsistorieprästerna skulle forska fram att ingenting i 1734 års 
lag, kyrkolagen eller de kungliga förordningarna förbjöd åldersparametrarna 
i det aktuella fallet. 

Mitt förslag är att det rörde sig om en kombination av didaktik och makt
uppvisning. Drängen Anders hade utmanat sin kyrkoherdes auktoritet ge
nom att via de officiella kanalerna insända en stringent klagoskrift som dels 
hävdade att Soilander var okunnig i lagen, dels framförde argument som 
ifrågasatte sockenprästens definition av det goda äktenskapet. Det präster
liga tolkningsföreträdet i samlevnadsfrågor var således hotat. Domkapitlet 
kallade in paret i syfte att legitimera kyrkans auktoritet i allt som hörde 
äktenskapet till, och därmed artikulerade det också några centrala definitio
ner av manlighet och kvinnlighet i förhållande till ämnet. Naturligtvis var 
det en nesa för myndigheten att den saknade jurisdiktion att stoppa de bång
styriga församlingsbornas äktenskap, men att i ett offentligt sammanhang 
peka ut det som onormalt och hädiskt var sannolikt också ett relativt effek
tivt maktmedel. 
I denna maktstrid ger fallet Nilsdotter/Olsson prov på den närgångna pas

torala maktutövning som enligt Michel Foucault utvecklades mot en allt 
mer intrikat och allomfattande statlig maktapparat under 1700-talets senare 
del.50 Att beskriva maktstriden i connellska termer av en hegemonisk mas
kulinitet som få eller inga individer mäktar leva upp till är emellertid miss
visande. Ovanför folket i Närtuna och prästerna i Uppsala svävade inget 

49 UDA; AL65; s. 596; 22 september 1773; ULA. 
50 Foucault (1994), s. 2i4ff. 
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hegemoniskt mansideal uppbyggt av "rationalitet, lönearbete och obligatorisk 
heterosexualitet". Bakom deras argument gömde sig inte heller ett samman
hängande svenskt manlighetskoncept baserat på "styrka, kontroll, självbe
härskning".51 Vad som fanns därute var aktörer som via olika medel, utifrån 
olika livsvillkor och med olika formella befogenheter framförde olika åsik
ter om vad man, kvinna och äktenskap innebar. 

Drängen Anders Olsson menade att hans friska kropp och goda namn 
räckte till för att göra honom husbonderollen värdig. Utan att ifrågasätta 
vare sig Anders fysiska hälsa eller hans lokala anseende uttryckte emellertid 
prästerskapet tvivel om hans manlighet. Det centrala var åldersskillnaden 
mellan Anders och hans tilltänkta maka. I relation till de 38 år som förelåg 
mellan dem problematiserades hans könsliga status. Både hans rätt och för
måga att utöva husbondemakten sattes ifråga. 

Prästerna fastslog att ålder föregick kön i det lutherska hushållets makt
ordning och menade att Anders förmodade brist på äkta känslor gjorde ho
nom till en ostadig lycksökartyp. Även drängens friska kropp blev till ett 
argument mot hans kandidatur, då det fysiska förenandet av gammalt med 
nytt framställdes som ett slöseri med rikets resurser. Trots det goda lokala 
renomméet och trots att han uppfyllde alla legala kriterier kunde inte präs
terskapet godkänna 22-åriga Anders Olsson som husbonde, då han föreföll 
både omogen, instabil och alltför avlingsduglig när hans manlighet relatera
des till den 60-åriga Anna Nilsdotter. 

Kulturhistorikern Peter Burke menar att dynamiken och förändringen i 
historien ska sökas i mötet mellan olika kulturella eller subkulturella grup
per, för det är där som normer och värderingar definieras och omdefinieras. 
Därför utgör själva mötet i vid bemärkelse ett förnämligt studieobjekt för 
historiker.521 mötet mellan det giftaslystna paret från Närtuna och den kyrk
liga administrationen hände det alldeles uppenbart en hel del. Parterna 
kommunicerade och upptäckte att några av deras verklighetsdefinitioner 
kolliderade i relation till en konkret situation. De tvingades därför se över 
sina grundläggande argument och värderingar i frågan. Vid kollisionen 
artikulerades alltså normer och det var därigenom kategorier som manlig
het och kvinnlighet gavs form och innehåll. 

Konstruktionen av kön i historien är således en komplex process, som inte 

51 Se Liliequist (1999), s. 90. 
52 Burke (1997), s. 200ff. 
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låter sig hängas upp i stereotypernas galgar. Detta innebär inte att histori
kern aldrig kan göra generella tolkningar. Det är en viktig del av historikerns 
uppgift att analysera trender och mönster, men innan mönstren kan utkristal
liseras krävs en noggrann textkritisk utredning av de underliggande mediala 
nätverken - de kommunikationslänkar, genrer och institutionella ramar som 
konstituerar det utvalda undersökningsområdet. 
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