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Förord

Efter drygt åtta år och en både fantastisk och mödosam resa genom forskarutbildningen är det dags att sätta punkt, och samtidigt tacka alla som bidragit till
att jag äntligen är här. Först vill jag tacka mina handledare. Professor Maria
Ågren, som med knivskarpa kommentarer har hjälpt mig att hitta skärpan i
analysen och gjort den här avhandlingen mycket mer intressant och tydlig, och
docent Karin Hassan Jansson, som följt mig sedan c-kursen och som sporrat
mig att reda ut oklarheter men som framför allt varit inspiration att fortsätta
forska. Jättetack till er båda!
Professor Margaret Hunt har läst hela avhandlingen och kommit med
mycket värdefulla kommentarer. Inge Hinnemo och Margot Sjöblom har läst
manus i korrektur och kommit med väsentliga förbättringar. Den engelska
sammanfattningen har språkgranskats av Craig Kelly. Ekonomiskt har projektet
slutförts med stöd av Sven A Nilssons och Ellen Fries stipendium. Boken har
tryckts med bidrag från Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
I ett tidigt skede hade jag förmånen att lägga fram text för professor Suzanne
Desan, University of Wisconsin, vilket varit värdefullt för arbetets utveckling.
Många andra har också bidragit när delar av avhandlingen har diskuterats på
högre seminariet och i genusbasgruppen. Ett stort tack går därför till alla
kollegor vid historiska institutionen i Uppsala under åren. Ett stort tack också
till alla på historiska institutionen vid Stockholms universitet där jag haft min
arbetsplats under en stor del av avhandlingsarbetet vilket har varit både praktiskt och mycket givande. Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till min pappa
Inge som läst mina texter, varit bollplank och personlig coach, och som funnits
där närhelst jag behövt. Utan dig hade det inte blivit någon bok!
Det viktigaste för mig under resan har varit att jag träffade Alf --- med dig är
jag en starkare person och med dig har jag fått två barn som ger perspektiv på
både avhandling och karriär. Att vara två personer i samma hushåll som ska
slutföra sina avhandlingar samtidigt innebär dock särskilda utmaningar. Tack
alla ni som på olika sätt hjälpt till, mina föräldrar, min svärmor, och alla vänner
som lyssnat stöttat, funnits. Till er, Edith och Karl-Axel, vill jag bara säga: Det
är ni som är livet!
Elin Hinnemo
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KAPITEL 1

Inledning

’’[…]Säg mig, vad önskar du av mig?’’
’’Min frihet fader’’, sade Hertha med mild men fast röst, ’’och --- arvet efter
min moder. Jag är tjugosju år gammal, jag önskar att bli förklarad myndig.’’1

Citatet är hämtat ur Fredrika Bremers roman Hertha eller ’’En själs historia’’
Teckning ur det verkliga livet. Det är romanens hjältinna Hertha Falk som vill ha
sin frihet. Hertha är en intelligent 27-årig kvinna i staden Kungsköping som
drömmer om att kunna göra nytta i samhället. Hon vill förkovra sig själv och
skaffa sig kunskap som hon sedan vill kunna förmedla vidare till andra kvinnor
för att också dessa ska kunna hitta sin mening med livet. Drömmen är dock
ouppnåelig eftersom Hertha är ogift och därför omyndig och ställd under sin
fars förmyndarskap. Fadern, den tyranniske direktör Falk, håller hårt på sin
makt och kväver alla möjligheter till lycka för sina döttrar. Genom sin rätt att
bestämma över döttrarnas giftermål hade han hindrat Herthas syster från att
finna lyckan hos sin älskade vilket resulterar i hennes död. Hertha själv drabbas
på flera sätt av sin omyndighet. Rent konkret drabbas hon av att hon saknar
tillgång till sin förmögenhet som förvaltas av fadern, och av att hon är tvungen
att lyda de beslut han tar. På ett existentiellt plan plågas Hertha av att hon
måste stå i beroendeställning till en annan person och av att hon förvägras utbildning och frihet.
Hertha publicerades 1856, alldeles i slutet av den hundraårsperiod som avhandlingen omfattar. Det är Fredrika Bremers emancipatoriska verk där hon
pläderar för kvinnans frigörelse genom myndighet, giftomannaskapets avskaffande och förvärvs- och utbildningsmöjligheter för kvinnor. ’’Myndighet’’
framställs i romanen som absolut förutsättning eller villkor för en persons möjlighet att handla. Hertha talar om myndighet som ’’en mänsklig rättighet att få
bestämma över sin person, förmögenhet och sin framtid’’.2 Fredrika Bremer sökte
själv, tillsammans med sin syster, dispens hos justitierevisionen för att bli förklarad myndig --- en ansökan som beviljades i december 1840 --- efter att den bror
1 Bremer (1856)1986 s. 136 (min kursivering).
2 Bremer (1856)1986 s. 303 (min kursivering).
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som varit deras förmyndare hade misskött sin förvaltning av systrarnas förmögenhet.3 Bremers romanhjältinna vill göra gott och vara nyttig för sig, de sina
och för samhället, men hindras av att hon är omyndig och därför har ett mycket
begränsat handlingsutrymme. Vad Hertha menar när hon efterfrågar sin frihet
är att hon vill bli myndig, det vill säga att hon vill få rätt att själv förvalta sin
egendom och själv ta beslut rörande sin försörjning och sin framtid.
Hertha hade inte kunnat skrivas hundra år tidigare. Inte därför att kvinnors
ställning då var så mycket bättre att en plädering för rättigheter inte behövdes.
Inte heller därför att kvinnors ställning då var så mycket sämre att det inte fanns
möjlighet att framföra klagomål på begränsningar. Utan därför att den principiella frågan om ’’myndighet’’ inte fanns på samma sätt som den gjorde vid
mitten av 1800-talet. Idag är myndighet ett antingen/eller: antingen är en individ myndig eller inte. Med myndighet följer civilrättsligt ansvar. I princip är
den omyndige utan allt ekonomiskt ansvar fram till 18-årsdagen och blir därefter myndig med full befogenhet att bestämma över sin egendom och kan ställas
till ansvar för sina handlingar.4 Myndighet är direkt kopplad till en individs
formella handlingsutrymme. Det här sättet att se på myndighet och ekonomisk
förvaltning som knutet till en specifik individ är dock relativt nytt. Tidigare
forskning har menat att det tidigmoderna samhället hade en flexibilitet som gör
att det är svårt att tala om rättigheter, till exempel myndighet, som ett
antingen/eller. Den danska rättshistorikern Inger Dübeck har hävdat att själva
det rättsliga begreppet ’’myndighet’’ inte går att använda på förhållanden före
1800. Graden av myndighet var beroende av vilka handlingar det gällde. Den
norska historikern Hilde Sandvik menar därför att man istället måste tala om
myndighet som ett spektrum, som något relativt, där flera olika faktorer hade
betydelse för hur stort handlingsutrymmet blev i en specifik situation.5
Den äldre myndigheten var situationsberoende. På liknande sätt kan många
andra rättigheter och skyldigheter inte heller betraktas som antingen/eller under
den tidigmoderna perioden. Näringsrättigheter var specifikt definierade utifrån
ett korporativt system, där varje stad hade sina privilegier, varje skrå sina regler,
och varje individuell utövare sina rättigheter utifrån vem han var och var han
befann sig. Också innebörden av ägande skiftade utifrån den specifika situationen. Egendomens form och ursprung, om egendomen var ärvd, bördköpt
eller förvärvad, om den var i form av jord, pengar eller lösöre var avgörande
faktorer för den nominella ägarens faktiska förvaltningsrätt. Därför måste rättigheter och skyldigheter över lag förstås som spektrum: vilka aktörerna var i
fråga om ålder, kön och civilstånd, deras relation till varandra, deras position i
3 1840112051, statsrådsprotokoll i justitiedepartementsärenden 14/12 1840. Bengtsson 1959,
Carina Burman 2001 s. 21-24, 165, 181f.
4 Den här undersökningen behandlar inte det straffrättsliga ansvaret.
5 Sandvik 1992 och 2002, se även Dübeck 1978 s 35f., Gurevitj 1979 s. 200ff., Sogner &
Sandvik 1989, Andersson Lennström 1994, Faye Jacobsen 2008 s. 432-433.
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ett hushåll och i samhället var avgörande faktorer för hur handlingsutrymmet i
en given situation såg ut.
Avhandlingen omfattar perioden 1760-1860, det vill säga en hundraårsperiod innan Bremers roman Hertha kom ut, och före de rättsliga reformer som
från andra halvan av 1800-talet brukar betecknas som den kvinnliga emancipationen i Sverige. De lagändringar som skedde under 1800-talet och början av
1900-talet gjorde successivt åldern till den avgörande myndighetsfaktorn för
män liksom även för kvinnor. Samtidigt försvann också mångtydigheterna i
myndighet som rättsinstitut. Olika faktorers betydelse kom att reduceras. År
1863, alltså strax efter att jag slutat min undersökning, blev kvinnor myndiga
från 25 års ålder, och 1884 blev myndighetsåldern densamma för kvinnor och
män, 21 år. Giftomannaskapet avskaffades 1872, då fick alltså ogifta kvinnor
själva rätt att bestämma över sitt äktenskap, både vem de skulle gifta sig med
och de ekonomiska villkoren som var förenade med detta. År 1874 fastställdes
makarnas förvaltningsrätt genom reglering i lag. Hustrun tilldelades då auktoriserad rätt att själv disponera enskild egendom som undantagits från makens
förvaltning genom äktenskapsförord, eller som hon fått som gåva eller genom
enskilt testamente. Då berättigades hustrun också formellt att själv disponera
förvärvsinkomst. Makens målsmanskap över hustrun avskaffades 1921. Genom
en övergångsbestämmelse gällde de tidigare reglerna dock för de förut gifta fram
till 1950. År 1921 fick alla kvinnor också rösträtt på samma villkor som män.
Samtidigt som mitten av 1800-talet alltså betraktats som startpunkt för
kvinnorörelsen och den kvinnliga emancipationen har det också hävdats att
skillnaden mellan mäns rättsliga handlingsutrymme och kvinnors avsaknad av
rättsligt handlingsutrymme aldrig har varit större än under 1800-talet, och det
har beskrivits som ett resultat av en rättslig utveckling som skapade tydligare
dikotomier och kategorier. Det handlar alltså inte om en enkel linjär utveckling
mot större handlingsutrymme och ’’frihet’’. Det var nu som Bremer pläderade
för kvinnors myndighet.6
Hur individers handlingsutrymme i samhället har reglerats har alltså skiftat
under historien. Med reglering menas i den här undersökningen normsystem
som erkänns av staten. Det måste vara definierade och oftast, men inte nödvändigtvis, nedskrivna regler.7 Jag menar att man kan tala om olika typer av
reglering. Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att belysa hur
samspelet såg ut mellan kvinnors handlingsutrymme och den rättsliga regleringen under perioden 1760-1860. Jag kommer att argumentera för att
konstruktionen av kvinnors handlingsutrymme bara kan förstås utifrån en kon6 Dübeck 1978, Sogner, Lindstedt Cronberg & Sandvik 2000 s. 176.
7 Det är inte helt enkelt att hitta en fungerande definition på begreppet reglering eftersom de
definitioner som använts i tidigare forskning ofta utgår från en modernrättslig förståelse av
begreppet. Den definition som används är huvudsakligen hämtad från Petersen 1991 s. 22, och
Jacobsen 1995 s. 38f.
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kret beskrivning av förhandling i förhållande till den historiskt givna typen av
reglering. Förhandling används i avhandlingen i dess metaforiska betydelse, som
beteckning på den interaktion och de samtal som hela tiden pågår i samhället
om vilka normer som ska gälla. Syftet är således tvåsidigt: å ena sidan att studera
vad dessa olika typer av reglering innebar för hur kvinnors handlingsutrymme
konstruerades. Å andra sidan att studera hur kvinnors handlingar och argument
var del av en förhandlingsprocess med andra aktörer och med staten, och hur de
genom denna process bidrog till att formulera och omformulera vad som var
rättsligt reglerat och hur denna reglering såg ut. Detta kommer jag att göra
genom att studera argument om kvinnors handlingsutrymme i justitierevisionen, den högsta juridiska instansen. Med handlingsutrymme avser jag
’’vardagligt’’ handlingsutrymme, inte minst i förhållande till försörjning, inte
rättslig argumentation. Ett viktigt påpekande är att jag inte avser att mäta
handlingsutrymme, om det var stort eller litet, om det ökade eller minskade.
Vad jag avser är att beskriva hur kvinnors handlingsutrymme såg ut och förändrades genom argumentation och domslut i justitierevisionen under den aktuella
perioden.

Från förhandlingsrättvisa till expertisrättvisa
Min undersökning kan tidsmässigt placeras i slutet av vad som kallats den tidigmoderna perioden. För Sveriges del brukar tidigmodern tid beteckna
perioden från reformationen till franska revolutionen eller i vissa sammanhang
till industrialiseringen, alltså en period från cirka 1500 till någon gång mellan
1700-talets slut och 1800-talets mitt. I själva begreppet tidigmodern ligger en
antagen utveckling mot det moderna. Sverige liksom övriga Europa genomgick
en eller flera processer som innebar grundläggande förändringar av samhällets
struktur och sätt att fungera. Dessa förändringar har kallats övergång från feodalism till kapitalism, från tidigmodernitet till modernitet, från ståndssamhälle
till klassamhälle. Oavsett vad det kallas och vad man tar fasta på i den övergången så är det tydligt att det skedde förändringar i hur samhället
organiserades, vilken roll staten och släkten hade, hur egendom förvaltades, och
hur man såg på människor och deras roll i samhället. Många av förändringarna
kan sammanfattas som en statsformeringsprocess, vars huvudsakliga karaktäristika var att makten centraliserades hos statens funktioner, hos statliga
beslutsfattare och deras representanter, och att den statliga organisationen växte
i omfång. Det skapades en central administration, ett rättssystem, en armé, och
ett skattesystem. Statens våldsmonopol ökade och social kontroll skärptes.
Denna utveckling har kopplats direkt samman med en ny lagstiftning och en
mer professionell rättsadministation.8

8 Melkersson 1997, Österberg & Sogner 2000 s. 14f., Ylikangas m.fl. 2000 s. 115.
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Rättssystemet genomgick en grundläggande förändring från medeltiden till
1800-talet. Denna utveckling har kallats den judiciella revolutionen och kännetecknas av ökad centralisering och ökat statligt inflytande över de lokala
rättsliga arenorna, samt som en följd av detta en ökad strävan efter likformighet
i lagtexterna och i rättstillämpningen. Begreppet revolution har dock beskrivits
som missvisande när det gäller den rättsliga utvecklingen som var en långsam
och successiv process. Professionaliseringen av rättssystemet har ansetts äga rum
i huvudsak under 1600- och 1700-talen. Ett viktigt led i detta var Svea hovrätts
inrättande som första överdomstol 1614 med en uttalad uppgift att skapa en
mer likformig rättstillämpning vid de lokala domstolarna. Underrätterna skulle
skicka in sina protokoll för kontroll/översyn, så kallad revidering, till hovrätten.
Det är ett exempel på statskontroll som också gav kunskap om rättsskipningen
på det lokala planet och har betonats som en viktig faktor i centraliseringen av
rättsskipningen för Sveriges vidkommande. Detta har därför betraktats som
starten på den judiciella revolutionen i Sverige.9 Statens närvaro vid den lokala
rättsskipningen stärktes också genom tillsättande av professionella domare i
form av häradsdomare som skulle leda tinget, det utvecklades också ett åklagarväsende.
När det gäller normerna för rättsskipningen har tidigare forskning pekat på
utvecklingen från edsgärdsmannaprocess till legal bevisteori som den symboliskt
viktigaste förändringen. Den förra innebar att respekterade medlemmar i lokalsamhället med ed kunde svära på riktigheten i den tilltalades påstående, medan
den senare innebar fastställda regler för hur och på vilket sätt bevis användes.
En sådan utveckling gjorde att de juridiska processerna blev viktigare, och att
betydelsen av de personliga relationerna och individernas ställning i lokalsamhället minskade till förmån för fastställda beviskriterier.10
En viktig milstolpe i processen var också skapandet av en rikstäckande lag.
Under 1600-talet pågick ett omfattande lagstiftningsarbete, både i form av partiella lagreformer och genom ett mer genomgripande arbete med att skapa en
ny lag. Den lagkommission som tillsattes 1686 fick till uppgift att skapa en
gemensam lag för hela landet, en lag som skulle gälla både i stad och på landsbygd, vilket resulterade i 1734 års lag. En ökad helhet skapades också genom att
de kungliga förordningarna trycktes och samlades i det så kallade årstrycket.11
Tidigare forskning har talat om den här processen som en övergång mellan
två olika rättsliga system och försökt fånga in betydelsen av denna övergång
genom två idealtyper: ett äldre system som gällde för medeltiden och präglades
9 Inger 1986 s. 113, Sundin 1992 s. 153-158, Thunander 1993, Taussi Sjöberg 1996,
Melkersson 1997 s. 42f., G Andersson 1998 s. 53, Tamm m.fl. 2000 s. 36, 50f., Hansen 2006 s.
38.
10 Sundin 1992 s. 155-156, G Andersson 1998 s 53, Tamm m.fl. 2000 s. 35, Gadd 2007 s.
94-97.
11 Inger 1986 s. 75, Gadd 2007 s. 94-97.
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av förhandlingsrättvisa, och ett nyare system som växte fram genom statsformeringsprocessen i den utveckling som kallats judiciella revolutionen, upprätthölls
av staten och präglades av expertisrättvisa.12
I det äldre rättssystemet skedde rättsutövningen nära det lokala sammanhanget och i samverkan med detta. De ’’straff’’ som utdömdes vid rätten syftade
generellt till att ge kompensation och återupprättelse till den förfördelade parten
och att rehabilitera förövaren i lokalsamhället. Den rättsliga arenan kan därför
betraktas som en plats där lokalsamhället löste sina konflikter. Rättvisa tillkom
genom förhandling mellan parter som också var medlemmar av lokalsamhället.
De ärenden som behandlades i rätten var stämningar från individer och behandlade oftast konflikter mellan olika individer eller grupper av individer i
lokalsamhället. Det var också lokalsamhället, som kollektiv, som satte ramarna
för rättsskipningen. Även om den lokala rätten, tinget, ingick i en statlig rättslig
hierarki var den centrala makten och dess representanters närvaro svag och snarast jämbördig med parternas representanter. Lagen och rätten fungerade som en
avgörande kraft som höll samman ett samhälle som ännu inte hade utvecklat en
hierarki med en stat i toppen.13
Det nyare systemet innebar en ökad kontroll från statens sida. Om syftet
med det tidigare systemet var att uppnå gottgörelse/förlikning/kompensation
var syftet med rättsskipningen i det senare systemet att slå fast vem som begått
en lagöverträdelse och att döma denna i enlighet med lagen. De ärenden som
dominerade den rättsliga arenan var fortfarande konflikter mellan individer,
men staten var synligare i dessa mål, dels genom sina representanter i form av
åklagare och domare, och dels genom att staten hade makt att definiera konflikter och vad som låg inom och utom det legitima. Statens representanter var
därför de mest aktiva på den rättsliga arenan och de agerade med en auktoritet
given genom utbildning och formell utnämning. De agerade också i enlighet
med fastare och mer förutsägbara normsystem. Definitionsmakten låg hos staten, inte hos lokalsamhället, och det var statens ansvar att rättsliga överenskommelser nåddes. Den förfördelade parten som tidigare hade varit den som
drev ärendet blev till brottsoffer. Möjligheten till förlikning och nåd begränsades till de högre rättsinstanserna. Skriftliga handlingar och protokoll blev nödvändiga, utan dem var det omöjligt att överklaga till högre instans. Möjligheten
att göra avsteg från lagen hade begränsats och utformats enligt fastställda principer. Detta kan beskrivas som en mer avindividualiserad, formell och
kontextoberoende användning av lag och rättssystem. Samtidigt kan detta
system också hävdas ha givit ett starkare skydd åt individen eftersom det gav
mindre makt till lokalsamhället --- alla individer var lika inför lagen.14
12 Österberg & Sogner 2000 s. 16-20.
13 Österberg & Sogner 2000 s. 16-20. Brunner 1992 s. 124, Einonen 2009 s. 241-244.
14 Österberg & Sogner 2000 s. 16-20, Ylikangas m.fl. 2000 s. 115, Aalto, Johansson &
Sandmo 2000 s. 225.
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De två rättssystemen ska ses som analytiska begrepp snarare än kronologiska
periodiseringar. Martin Tunefalk har betonat att begrepp som ’’förmodernt’’
och ’’modernt’’ måste förstås som beskrivningar av olika samhällsuppfattningar
eller föreställningsvärldar där olika principer var rådande. På så sätt kan något
vara modernt i det tidiga 1700-talet eller förmodernt i sent 1800-tal. På samma
sätt bör man också betrakta en övergång från förhandlingsrättvisa till expertisrättvisa.15
Den här avhandlingen kan placeras i slutet av denna process, i ett samhälle
som därför på många sätt måste anses ha varit präglat av en expertisrättvisa.
Staten hade tagit kontroll över den rättsliga arenan, rättssystemet med domstolshierarki hade inrättats och det fanns en formaliserad rättegångsprocedur.
Avhandlingens studieobjekt, ’’Justitierevisionen’’ var ett resultat av detta. Dess
tillkomst och utveckling bör ses som en del av den judiciella revolutionen. Instiftandet var ett sätt för kungen att befästa kontrollen över den högsta
domsrätten. Redan 1615, året efter att Svea hovrätt inrättades, tillkom rätten att
överklaga dess beslut till kungen vilket reglerades närmare i en förordning år
1662. Justitierevisionen var en del av kungens råd och utgjorde den högsta
rättsliga instansen i Sverige under perioden 1680 till 1789, då högsta domstolen
inrättades och övertog funktionen som utövare av kungens domsrätt.

Handlingsutrymme i lagen
1734 års lag är en del av den rättsliga processuella utveckling som beskrivits
ovan. Lagen har beskrivits som modern eftersom den var enhetlig och gav ett
tydligt rättesnöre för rättsskipningen i landet. Till innehållet var den dock i
många stycken konservativ. I den nya lagen kodifierades den förändring av
rättspraxis som skett under perioden efter tillkomsten av de medeltida lagarna,
och den behöll samma form som dessa med uppdelning i balkar. Liksom dessa
var den också kasuistisk, det vill säga reglerna beskrevs inte i abstrakt form utan
som konkreta situationer. Särbestämmelserna mellan stad och land var kvar
även om de samlades i samma skrift. Statsrättsliga regler liksom privilegie- och
näringslagstiftningen hölls utanför 1734 års lag. De statsrättsliga reglerna kom
att ordnas i frihetstidens fundamentallagar eller grundlagar: regeringsformerna,
riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen.16
1734 års lag var utgångspunkt för regleringen under hela undersökningsperioden. När man ser till innehållet i lagstiftningen kan man konstatera att denna
vid 1700-talets mitt varken var heltäckande, enhetlig eller kontextoberoende.
För att illustrera detta kan vi ta just ’’myndighet’’ eller det civilrättsliga handlingsutrymmet som exempel.

15 Österberg & Sogner 2000, Tunefalk 2015 s. 18f.
16 Inger 1986 s. 133f.
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Enligt 1734 års lag skulle män vara myndiga från 21 års ålder. Men mycket
talar för att den lagstadgade åldern inte var avgörande för en enskild persons
faktiska rättsliga handlingsutrymme. För det första var själva myndighetsåldern
flexibel. Domstolar och föräldrar kunde förkorta eller förlänga omyndigheten
om de ansåg det lämpligt. Den möjligheten minskades visserligen med 1734 års
lag, men dispenser kunde ges.17 För det andra var handlingsutrymmet som
följde på den lagstadgade myndigheten begränsat. Liksom de medeltida lagarna
hade 1734 års lag ett tydligt fokus på jord, vilket gjorde att de paragrafer som
fastställde mäns och kvinnors handlingsutrymme till stor del handlade om förvaltning, överlåtelse och försäljning av jord. Både avtalsrätten och
dispositionsrätten till jord, under den period jag studerar, var beskurna på flera
sätt. Dels skulle egendomen vårdas och skötas, dels var den ofta belagd med
privilegievillkor som ägare skulle uppfylla. På så sätt låg dispositionsrätten till
jorden hos ett kollektiv, inte hos en enskild individ. Den enskildes rätt var
sammanvävd med till exempel släktens eller skråets anspråk.18 Andra typer av
egendom, som inkomst av lön eller lösegendom i allmänhet, var inte alls lika
reglerade av lagen. För det tredje hade männens position i samhället och i hushållet betydelse när handlingsutrymme definierades i lagen. Det äldre svenska
samhället var ett privilegiesamhälle uppbyggt av stånd och korporationer som
var och en hade sin speciella plats i samhället och tilldelades specifika rättigheter
och skyldigheter genom privilegier. Rättigheter och skyldigheter var därför
knutna till specifika positioner i samhället, inte till individen. Det har beskrivits
som ett samhälle präglat av partikularism. Helt olika regler kunde gälla för olika
personer beroende på vilka de var, var de befann sig och vad de höll på med.19
Minsta byggsten i samhället var hushållet. Hilde Sandvik menar att myndighet
för en man i praktiken var avhängig att han bildade ett självständigt hushåll, till
exempel genom övertagandet av en gård. Då fick han också möjlighet att utöva
auktoritet över andra.20
Utifrån dessa förutsättningar ska också mäns myndighet anses ha varit relativ
på ett annat sätt än idag, inbäddad i släkt och egendomsrelationer. En teoretiskt
dominerande utgångspunkt i tidigare forskning är att män inte kan ses som en
17 För en översikt av förmyndarskapsinstitutionen och lagstiftningen kring omyndighet under
1700- och 1800-talen, se Ighe 2007.
18 För en översikt av egendom, äganderätt och kön se Sjöberg & Ågren 2003, Ågren 2009b.
Begreppen inbäddning och urbäddning används ganska ofta för att diskutera förändring av
ägande och dispositionsstrukturer under den period jag studerar, till exempel av Hasselberg 1998,
Wottle 2000, Ighe 2007. Begreppen kommer från Karl Polanyi The Great Transformation (1944).
I svensk forskning av det tidigmoderna samhället har begreppen använts för att beskriva en
individualisering av äganderätten mot allt större rättigheter för den enskilde, när äganderätten och
dispositionsrätten i allt större grad sammanföll hos en person. Se Sjöberg & Ågren 2003, Ighe
2007. Wottle har även betraktat skråprivilegier på samma sätt, Wottle 2000.
19 Strömberg-Back 1963 26ff., Gurevitj 1979 s. 194ff., D Lindström 1991 s. 13ff., Ågren
1992 s. 15ff., Melkersson 1997 s. 36.
20 Sandvik 1992, Hansen 2006, Ighe 2007 s. 74, även Hafström 1959 s. 98.
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enhetlig grupp, utan att det var en specifik typ av man eller manlighet som var
den samhälleligt normerade och som gavs auktoritet under tidigmodern tid i
kraft av att han var husbonde.21
När det gällde kvinnor fanns ingen formell åldersgräns för myndighet stadgad i lagen. Det som står i 1734 års lag är att ’’mö av vad ålder hon må vara’’
skulle stå under förmyndarskap, och att änkor fick ’’råda sig och gods sitt’’. Förvaltningsrätten till den ogifta kvinnans egendom låg hos en förmyndare.
Huvudsakligen har därför den ogifta kvinnan under den tidigmoderna perioden
betraktats som ’’omyndig’’ i tidigare forskning medan änka betraktats som
’’myndig’’.22 Men omfattningen av denna ’’omyndighet’’ verkar dock främst ha
varit begränsad till den fasta egendomen. En sådan begränsning syns till exempel i att ogifta kvinnor som uppnått ’’mogen ålder’’ under 1700- och 1800-talen
hade rätt att upprätta testamenten, en rättighet som var begränsad till förvärvad
egendom. Ogifta kvinnor verkar också ansetts ha rätt att själva förvalta förvärvsinkomst.23
Gifta kvinnor stod enligt lagens formulering under makens målsmanskap,
maken skulle ’’söka och svara för henne’’ och hon skulle följa makens ’’stånd
och villkor’’.24 Den allmänna tolkningen i forskning är att maken i egenskap av
hushållsföreståndare förvaltade hushållets egendomar --- även hustruns ärvda
egendom --- och att hustrun formellt saknade dispositionsrätt över hushållets
egendom.25 Hustrun hade dock, under hela perioden, rätt att ingå avtal trots att
hon befann sig under makens målsmanskap. Hon hade också, liksom vuxna
ogifta kvinnor, rätt att upprätta testamente. Var gränserna gick för makens förvaltningsrätt i relation till hustrun var dock inget som reglerades tydligt i lagen,
med undantag för förvaltningsrätten till hustruns ärvda fasta jord. Hans dispositions- och avtalsrätt över hustruns fasta egendom begränsades genom att han
inte fick handskas med den utan hennes godkännande. I den medeltida lagen
hade även släktens samtycke krävts för att maken skulle få sälja hustruns fasta
egendom, något som avskaffades i och med 1734 års lag.26
Formuleringarna i de lagparagrafer, i såväl de medeltida lagarna som 1734 års
lag, i vilka kvinnors rättigheter och skyldigheter reglerades har gjort att den
vanligaste tolkningen i tidigare forskning varit att kvinnan på grund av sitt kön
hade ett mycket begränsat formellt rättsligt handlingsutrymme. Det måste dock
betraktas som en sanning med modifikation. Det tillåtna handlingsutrymmet
21 Se Tosh 1994, Connell 1995, Hull 1996. För nordiskt vidkommande se till exempel

Sandvik 1992, Tjeder 2002, Jansson 2002, Marklund 2004.
22 Se till exempel Ann-Sophie Andersson 2014 s. 269 som förklarar myndighetsansökningen
som ett lagens kryphål mot generell omyndighet.
23 Ighe 2007 s. 71f.
24 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 8:1.
25 Hellner 1934 s 56-57, Almqvist 1958 s. 167-169, Sjöberg 2001 s.14.
26 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 11.
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verkar onekligen litet, men det är mycket som inte var uttryckligen förbjudet,
och mycket som var begränsat av faktorer som inte alltid var utpräglat könsspecifika. Detta har också påtalats i forskning. Gudrun Andersson har konstaterat
att de tidigmoderna rättsliga texterna präglas av splittring och stundtals motsägelser. Hon menar att de varken var mans- eller kvinnovänliga utan att de
handlade om jord.27 Maria Ågren har sammanfattat den tidigmoderna
genusordningen som att alla kvinnor var föremål för underordning i lagen och
att underordningen i den meningen var generell, men eftersom lagen inte var
heltäckande och behandlade olika civilstånd och olika socialgrupper olika var
inte alla kvinnor underordnade på samma sätt, och i den meningen var underordningen inte generell. Man kan betona det ena eller det andra, men det
intressanta, menar hon, är frånvaron av enhetlighet och vad denna innebar, och
det är grundläggande för förståelsen.28
Sammanfattningsvis kan regelverket beskrivas som situationsberoende. Av
den här redogörelsen blir det uppenbart att myndighet inte kan betraktas som
ett antingen/eller, varken för män eller för kvinnor. Ett antal olika faktorer har
lyfts fram i tidigare forskning som viktiga för hur olika personers handlingsutrymme konstruerades under 1700-talet: kön, civilstånd, ståndstillhörighet,
ägande och ålder. För avhandlingen gäller alltså en situation där rättegångssystemet hade formaliserats i stor utsträckning --- det kan beskrivas som
expertisrättvisa --- men där innehållet i lagstiftningen kan sägas ha ’’släpat efter’’
--- det kan beskrivas som förhandlingsrättvisa.
Det finns därför mycket som talar för att en viktig förändring av lagens innehåll försiggick under den period som avhandlingen behandlar. I tidigare
forskning har konstaterats att första halvan av 1800-talet innebar en kvalitativ
förändring i synen på lag och samhälle. Ofta lyfts 1809 års revolutionsriksdag
med dess radikala förslag fram. Carl-Johan Gadd skriver att 1800-talets första
tre årtionden framstår som ’’ett brytningsskede på juridikens område’’ med en
ny uppfattning om en ’’rationell’’ lagstiftning som skulle omfatta en helhetssyn
av samhället. Det var ett uttalat syfte i de lagarbeten som pågick under första
halvan av 1800-talet att komma till rätta med den motsägelsefulla och föråldrade lagen. Effektivitet och likformighet var alltmer frekvent åberopade ideal.29
Den principiella frågan om myndighet som diskuterades i Hertha får också ses
som ett resultat av detta.

27 Andersson Lennström 1994 s. 68. Även Dübeck 1978 och 2003, och Sandvik 2002 s. 4 och

36f.
28 Ågren 1999 s. 685.
29 Gadd 2007 s. 87, Ågren 2009a s 169, se även Melkersson 1997 s. 65.
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Att studera kvinnors handlingsutrymme
För att studera hur handlingsutrymme konstrueras i ett samhälle finns det, något förenklat, två möjliga ingångar. Den ena ingången är att man kan studera
lagen och andra normativa föreskrifter för att se vilket handlingsutrymme olika
grupper eller personer tillskrevs. Detta kan utvecklas med studier av doktrin och
andra texter eller av diskussionsforum där handlingsutrymme och tolkningar av
handlingsutrymme har formulerats. Den andra ingången är att man kan studera
vad människor faktiskt gjorde. Mycket av den genusforskning som bedrivits om
den tidigmoderna perioden de senaste 20 åren har varit empiriska studier av
rättspraktik och kvinnors liv och strategier och har diskuterat kvinnors faktiska
handlingsutrymme. Denna forskning har gett en samstämmig bild av att kvinnor i det tidigmoderna samhället hade ett relativt stort handlingsutrymme som
inte alltid stämde överens med hur kvinnors handlingsutrymme explicit definierades i normer som lagen eller de religiösa föreskrifterna.30 Frågan är hur en
sådan skillnad ska tolkas och vilken betydelse den hade för människors handlingsutrymme i ett samhälle i förändring, när regleringens utformning och
innebörd ändrades?
En del forskare har tolkat den här skillnaden som ett tecken på att lagen inte
haft så stor betydelse i det verkliga livet. De norska historikerna Sølvi Sogner
och Hilde Sandvik hävdar i en artikel som har varit viktig för nordisk forskning,
att de normativa texterna inte verkar ha haft så stort genomslag i praktiken.
Istället menar de att en aktiv kvinnoroll var en social norm, en norm som måste
ha stått i konflikt med lagens och kyrkans föreskrivande av underordning av
kvinnor. Underordningen i lagen motsvarades därför, menar de, av en praktisk
funktionell sidoordning. Gudrun Andersson har framfört en liknande tolkning.
Hon betonar aktörernas handlingsfrihet, och lägger tyngd vid resultatet av deras
handlingar: om man, genom olika strategier, kan kringgå normer och uppnå ett
visst resultat har man också handlingsfrihet i praktiken, menar hon.31 Dessa
forskare har därför betonat att en studie av normativa texter inte är tillräcklig
för att förstå kvinnors rättsliga handlingsutrymme i tidigmodern tid: man måste
studera praktik.
Andra forskare har istället betonat en skillnad mellan rättsligt reglerat och
inte rättsligt reglerat handlingsutrymme, och hävdat att kvinnors handlingar
aldrig givits samma auktorisation som mäns.32 Maria Sjöberg har betonat relationen mellan föreskrift och praktik. Lagen var inte en text skild från
verkligheten. Det faktum att kvinnorna utformade strategier runt de samhälle30 Sogner & Sandvik 1989, G Andersson 1998, Sandvik 2002, Karlsson Sjögren 2009.
31 Sogner & Sandvik 1989, Andersson Lennström 1994 och Andersson 1998. Debatt mellan
Andersson och Sjöberg i Historisk tidskrift se Andersson 1997 och Sjöberg 1997b, Lennartsson
1999, Sandvik 2002.
32 Jacobsen 1995 s 28, Sjöberg 1997a s. 168-169 och 1997b. s. 461, Karlsson Sjögren 1998,
Wottle 2000 s. 20, Ighe 2007 s. 56.
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liga normerna bevisar deras existens och betydelse. Sjöberg menar att kön måste
betraktas som överordnat bestämmande. Kvinnan var alltid underordnad den
man hon var närmast relaterad till. Det innebar en självklart given hierarki men
med flexibilitet för kvinnans handlingsutrymme: ’’hon kunde göra i princip vad
som helst så länge mannen befann sig på en högre nivå utmed maktaxeln’’.
Kvinnor saknade därför inte makt --- i betydelsen möjlighet att kontrollera
resurser --- men de kunde inte ingå direkt i samhällets maktskapande relationer:
’’de kunde inte aktivera maktresursernas maktskapande innehåll som till
exempel befogenheten att förvalta och handla med jord’’.33 Sjöberg gör därför
skillnad på makt på ett personligt plan och på ett strukturellt plan.
Resonemanget har Sjöberg delvis hämtat från den danska historikern Grethe
Jacobsens betoning av auktoritet. Kvinnors utövande av makt skedde på ett
personligt informellt plan och kunde aldrig auktoriseras och utmana den
strukturella ojämlikheten.34
I båda forskningslinjerna har en skillnad mellan föreskrift och praktik slagits
fast och uppfattats som en motsättning. Både Hilde Sandvik och Grethe
Jacobsen har konstaterat att en omyndig piga, om det inte gällde frågor om fast
egendom, antagligen i praktiken kunde verka utan någon förmyndares överinseende och att hustrur utan makens samtycke kunde ingå diverse olika avtal utan
att detta ledde till rättsliga åtgärder. Båda har pekat på detta som en komplexitet som gör det ofruktbart att tala om myndighet som ett antingen/eller. Men
medan Sandvik har menat att det talar för att det fanns en social norm om en
aktiv och ansvarsfull kvinna i praktiken, det vill säga att kvinnor hade ett praktiskt handlingsutrymme i trots mot de patriarkala normerna, har Jacobsen
menat att en sådan ställning inte medförde någon auktoritet eftersom dessa
aktiviteter inte gjorts synliga i lagstiftningen och att kvinnors praktiska handlingsutrymme kunde avfärdas eftersom det befann sig utanför den rättsliga
regleringen.35 I Sverige har denna debatt förts med utgångspunkt i jord medan
den i Danmark och Norge har förts med utgångspunkt i kvinnors näringsrättigheter.36
Givet den bild som här tecknats av ett situationsberoende tidigmodernt rättssystem kan man fråga sig om en sådan konflikt mellan föreskrift och praktik är
rimlig? Finns det någon paradox här eller är det detta som är pudelns kärna?
Hustrun verkar under tidigmodern tid haft få uttryckligt auktoriserade rättigheter i lagen, men samtidigt verkar hon heller inte som konsekvens uttryckligen

33 Sjöberg 1997b s. 461.
34 Sjöberg 1997a s. 168-169, även Wottle 2000.
35 Jacobsen 1995 till exempel s. 195, Sandvik 2002 till exempel 213ff.
36 Jämför Andersson 1997 och Sjöberg 1997b, och Sogner & Sandvik 1989, Jacobsen 1992
och 1995, Sandvik 2002.
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varit fråntagen rättigheterna. Det var inte något antingen/eller.37 Båda perspektiven ser kvinnligt handlingsutrymme trots regleringar men de diskuterar
inte i någon större utsträckning hur handlingsutrymme kan konstrueras med
hjälp av regleringar och förhandlas i tolkning, omtolkning och förändring av
reglering. Att kvinnor, under den tidigmoderna perioden hade ett utrymme att
förhandla och omförhandla sin situation i möte med myndigheter på olika nivåer har visats för andra platser i Europa och de nordamerikanska kolonierna.38
Jag menar att justitierevisionen erbjuder en möjlighet att studera en sådan förhandling.
En utgångspunkt för studien är att det finns en viktig skillnad mellan det
som är rättsligt reglerat och det som inte är det. Lagar och rättssystem är strukturer uppbyggda för att göra det möjligt att definiera och hantera situationer
och relationer som kan uppstå i ett samhälle. De är därför selektiva och definierar vissa saker som intressanta och andra som ointressanta utifrån vad samhället
bedömt som viktigt för sin stabilitet. Rättssystem och lag har därför ett begränsat perspektiv och ger inte en fullständig avbildning av samhället med hela dess
komplexitet. Men den begränsning som görs ger en fingervisning om vad som
uppfattades som viktigt, och studier av rättsliga system är således grundläggande
redskap för att förstå vilka värderingar och prioriteringar som rättssystemet och
staten gjort.39
Grethe Jacobsen har, i en studie av kvinnors näringsutrymme i dansk rätt
under medeltid och tidigmodern tid, visat att det inte främst var genom explicit
skillnadsskapande som könsskillnader upprätthölls utan genom olika grader av
reglering. Männens liv var reglerat i alla stadier medan kvinnors liv reglerades
endast i begränsad omfattning. Det är allmänt känt i forskningen att kvinnor
under hela den tidigmoderna perioden varit aktiva deltagare i europeiska städers
handel och hantverk samtidigt som de varit nästan helt frånvarande i handelsoch hantverksregleringen.40 Utifrån detta har Grethe Jacobsen dragit slutsatsen
att lagens utformning och fokus är av avgörande betydelse. Hon visar att det var
ogifta och gifta kvinnors relation till familjen och verksamheten som reglerades i
olika bestämmelser, men inte kvinnors självständiga aktiviteter. Hantverksänkors verksamhet legitimerades exempelvis genom deras position som änka
efter en manlig hantverkare och det var som sådan de hade rätt att driva rörelse.
Om änkan gifte om sig förlorade hon rättigheten såvida inte den nya maken
innehade de privilegier som krävdes för att fortsätta rörelsen. Rättigheten var
avledd ifrån hennes relation till mannen. Lagen förteg kvinnors ekonomiska
aktiviteter och talade bara om dem som hustrur och arvtagare. För kvinnor
37 Jämför Sogner & Sandvik 1989 s. 446, Andersson Lennström 1994 s. 20-25, Karlsson
Sjögren 1998 s. 117, Pylkkänen 1996 s. 11, 2001 s. 112.
38 Schmidt Blaine 2001, Hardwick 2009, Hunt 2013.
39 Ågren 1992, 2009a, Jacobsen 1995, Gadd 2007.
40 Se även Wiesner 1989, Sandvik 1992, Ogilvie 2004, Erickson 2005.
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betydde den saknade regleringen att deras handlingsutrymme eller status som
näringsidkare inte formulerades eller definierades. Oavsett hur omfattande
kvinnors handel eller produktion var i de medeltida städerna blev denna aktivitet inte synliggjord och därmed inte auktoriserad. De kvinnor som drev näring
gjorde det alltså inte i kraft av en tillerkänd befogenhet utan snarare genom att
det inte fanns uttryckliga förbud.41
Jacobsen beskriver det medeltida förhållningssättet till kvinnors självständiga
verksamhet som pragmatiskt. Å ena sidan skulle en lagstadgad skillnad mellan
män och kvinnor ha satt för snäva ramar för stadsbornas ekonomiska aktiviteter.
Å andra sidan skulle en lagstadgad likaställning ha varit otänkbar i ett patriarkaliskt samhälle med en könshierarki. Genom att låta kvinnor i aktiviteter utanför
familjen förbli i ett rättsligt tomrum, eller i ett rum vars normer inte kunde
brukas i det formella rättssystemet, fanns möjlighet att tillmötesgå samhällets
behov av alla vuxna medlemmars aktiva deltagande i omsättning och produktion, utan att alla medlemmars aktiviteter blev synliggjorda genom explicita
regler. Jacobsen menar att det rättsliga tomrum som kvinnor befann sig i utanför familjen spelade en avgörande roll för deras uppfattning om och deras relation till samhället.42 Deras aktiviteter utanför familjen blev synliga först när de
skulle inskränkas eller förbjudas, det vill säga när en underförstådd ’’auktoritet’’
skulle tas ifrån dem.43
Denna skillnad mellan det som är uttryckligt reglerat och det som inte är det
är central i avhandlingen eftersom den har betydelse för vad en enskild person
kan åberopa i en specifik situation och hur hen kan åberopa detta. När man ser
närmare på det rättsliga landskapet under den tidigmoderna perioden blir det
dock klart att en dikotom uppdelning mellan rättslig reglering och rättsligt
tomrum inte fungerar. När Grethe Jacobsen talar om det rättsliga tomrummet
klargör hon också att detta inte saknade normer, men eftersom hennes projekt
är avgränsat till att behandla det rättsligt reglerade nöjer hon sig med att slå fast
att det rättsliga tomrummet inte styrdes av formella regler: regler som kunde
brukas i det formella rättssystemet.44
För mitt syfte räcker dock inte detta. För att förstå hur konstruktionen av
handlingsutrymme förändrades i formandet av det moderna samhället blir det
viktigt att se på regleringens gränser, motiv och inre motsägelser. Därmed blir
också det som inte uttrycktes i form av rättsliga regler, som hur lösegendom
skulle förvaltas eller vad myndighetsförklaringar innebar, högst viktigt att studera för att förstå hur det påverkade olika personers handlingsutrymme i en

41 Jacobsen 1995 s. 95-98, 306-307, se även Coffin 1994 s. 773, Wottle 2000.
42 Jacobsen 1995, se även Sandvik 1992 s. 168ff. och 2002 s. 258, Gadd 2007 s. 96.
43 Jacobsen 1995 s. 306-307 och 314.
44 Jacobsen 1995 s. 38f.

24

specifik situation. Diskussioner om det rättsligt oreglerade kunde även bidra till
förhandling och omförhandling av vad som reglerades rättsligt och hur.45
Det är här den här avhandlingens fokus ligger. Om man erkänner att vad
som är och inte är rättsligt reglerat är av avgörande betydelse för hur handlingsutrymme konstrueras i ett samhälle, oavsett vilken form denna reglering har, så
blir det viktigt att studera situationer där dessa regler förhandlas i samspel mellan formella strukturer och enskilda personer. Och då menar jag inte en studie
med fokus på lokal nivå med syfte att se hur lagarna omsattes i praktik utan en
studie med fokus på hög nivå. Ytterst är syftet att se hur praktik och reglering
möttes i situationer som kan ha haft som effekt att omformulera både reglering
och faktiskt handlingsutrymme genom prejudikat och lagreformer. Jag är alltså
inte intresserad av vad en kvinna kunde göra en viss dag ett visst år i Stockholm
eller i Sorsele utan av vad som diskuterades som legitimt i justitierevisionen och
i andra rättsinstanser: hur kvinnor kunde eller måste förhålla sig till de givna
reglerna för att argumentera för ett handlingsutrymme; hur deras motparter
kunde förhålla sig till regler för att argumentera för sina intressen; hur justitierevisionen förhöll sig till både de givna reglerna och parternas tolkningar av
regleringen när den dömde i ärendena. Detta måste betraktas som en förhandlingsprocess. En första hypotes för den här avhandlingen är därför att en
konkret beskrivning av den här förhandlingsprocessen kan skapa en förståelse
för hur kvinnors handlingsutrymme såg ut och varför, och att en sådan metod,
en sådan beskrivning, kan förklara eller upplösa de paradoxer som upplevs med
andra synsätt.
En andra hypotes är att denna förhandlingsprocess i sig kunde generera historisk förändring av vad som var reglerat och hur denna reglering såg ut. En
konkret analys av förhandlingsprocessen kan därför bidra till en förståelse av det
skifte av regleringssystem som framstår som den rättsliga utvecklingens slutpunkt genom att ett system av formella regler kom att dominera över
möjligheterna till situationsberoende argumentation.

Justitieärendena: metod och avgränsningar
I Sverige har det varit en stark integration mellan lagstiftande och dömande
makt även in på 1800-talet. Lagförklaringar gavs av kungen efter att högsta
domstolen uttalat sig. Högsta domstolen deltog i lagstiftningsarbetet på flera
sätt som initiativtagare, uttolkare av otydligheter i domslut, utarbetare och
45 Jämför Sandvik 2002 s. 19 med referens till Yvonne Hirdmans genussystem om att
systemförändrande potential till konflikt finns i gråzonerna --- var gränsen ska gå mellan hans och
hennes. Genuskontrakt skapar balans men innebär också förhandlingar menar Hirdman, se
Hirdman 1988 s. 54-55, se även Jacobsen 1995 s. 323. Andra forskare har använt olika normeller kontrollnivåer för att fånga in flexibiliteten i den tidigmoderna rätten. Jämför Lindstedt
Cronberg 1997 s. 16f., och Hansen 2006 s. 27-37 och 43ff., som talar om olika norm- och
kontrollnivåer.
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granskare.46 Det har således inte funnits täta skott mellan den lagstiftande, den
utövande och den dömande makten, på ett sätt som skiljer sig från de andra
nordiska länderna. Högsta domstolens sammankoppling med regeringsmakten
markerades genom att först riksdrotsen och därefter justitiestatsministern, från
1809, ingick som främste ledamot av högsta domstolen fram till 1840. Vid
behandlingen av lagförslag i regeringen skulle också två justitieråd, som medlemmarna av högsta domstolen kallades, delta tillsammans med statsrådet i vad
som kallades ’’stora justitiekonseljen’’. 1809 slogs också fast att högsta domstolen skulle utgöra remissinstans på centrala rättsområden och att dess uttalanden
skulle läggas till lagstiftningsprocessen. Även i behandlingen av benådningsärenden fanns en integration. Dessa behandlades av justitiestatsministern och
två andra statsråd tillsammans med två justitieråd i den ’’lilla justitiekonseljen’’.47
För en avhandling om betydelsen av regleringar är därför justitierevisionsmaterialet väl lämpat. Det behandlar både uttolkningar av regleringar och
förhandlingar om förändrade regleringar, liksom bedömande av situationer med
oklar eller bristfällig reglering. Givet den spänning som fanns under den här
perioden mellan centraliseringen av de juridiska institutionerna å ena sidan och
en situationsbestämd lag å andra sidan, blir detta särskilt intressant. Justitierevisionen har inte heller undersökts i någon större utsträckning i tidigare
forskning. Med tanke på dess position i domstolshierarkin och dess nära koppling till centralmakten gör det att denna undersökning fyller en viktig
forskningslucka.48
Avhandlingens empiriska undersökning tar sin utgångspunkt hos de kvinnor
som av olika anledningar återfinns i justitierevisionens handlingar. Det är det
faktum att dessa kvinnors problem hade drivits dit antingen av dem själva, av
deras motparter eller av rättsväsendet som gör att de återfinns i justitierevisionens handlingar och som gör dem intressanta i den här studien. Det är alltså inte
en studie av mönster i beslutspraxis i den högsta domsrätten utan en studie om
förhandling i en specifik situation --- justitierevisionen --- med syfte att säga något
om konstruktionen av kvinnors handlingsutrymme.
På grund av justitierevisionens plats i domstolshierarkin säger de problem
som behandlats där något om vad som uppfattats som problematiskt i samhället. Att ärendena förekommer där innebär att de betraktats som så till den
grad problematiska att de inte kunnat lösas tidigare eller inte fått lösas tidigare.
Det gäller till exempel ärenden om dispens från gällande lag --- som ansökningar
om myndighetsförklaring eller skilsmässa, som bara kunde beviljas av kungen.
Det finns inga belägg för att dessa frågor skulle vara representativa för de pro46 Wedberg 1922 s. 135, Riksarkivets beståndsöversikt D 1, I.
47 Smith 1990 s. 112 och 117-118.
48 Arkivet finns på Riksarkivet i Stockholm. En utförlig redovisning av arkivet finns i
Riksarkivets beståndsöversikt D 1, I, s. 257-282.
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blem som den genomsnittliga kvinnan mötte. Jag menar dock att dessa ärenden
är viktiga att studera, även om de var få och på så sätt kan betraktas som undantag, dels eftersom de ger inblickar i komplicerade situationer, dels eftersom
det finns anledning att anta att de frågor som diskuterades i justitierevisionen
kan ha spelat en kvalitativt viktig roll i utvecklingen av rättssystemet.
Den första fråga man då måste ställa är vilka dessa situationer var: vilka situationer ställde kvinnor inför problem? Då behöver man å ena sidan titta på vilka
kvinnorna var som förekom i justitierevisionen och å andra sidan på varför de
förekom där. Med det som utgångspunkt kan man ställa frågor om vad kvinnorna, deras motparter och domarna var tvungna att förhålla sig till, med andra
ord hur utrymmet att argumentera såg ut i dessa specifika situationer: vilka
regler måste/kunde kvinnorna, deras motparter och justitierevisionen förhålla
sig till; vilka typer av argument användes --- refererar de till en explicit reglering
eller andra referenser; när användes vilka argument; vem argumenterade på
vilket sätt?
Studien har därför tagit sin utgångspunkt i en omfattande inventering av innehållet i justitierevisionens arkiv som presenteras i kapitel två, och som utgjort
grund för vidare urval och preciseringar av frågor om handlingsutrymme i förhållande till specifika situationer. I de följande kapitlen behandlas dessa
situationer utifrån fyra områden: egendom, arbete och handel, myndighet, och
äktenskap. I kapitel tre behandlas egendomsreglering och ogifta och gifta kvinnors dispositionsrätt och rättskapacitet i förhållande till sin egendom. I kapitel
fyra behandlas reglering av olika försörjningsmöjligheter för kvinnor, framför
allt näringsverksamhet och myndighet. I kapitel fem behandlas reglering av
äktenskapet och hustruns ansvar och handlingsutrymme.
I behandlingen av ärendena i analysen är citat frekvent förekommande. För
att öka läsbarheten har stavningen i dessa moderniserats. För samma ändamål
har jag också använt mig av kursiveringar för att tydliggöra min analys. Det
innebär att alla kursiveringar i citat är mina om inte annat anges.
Studien av ärendena har begränsats till att utgå från de handlingar som förelåg i justitierevisionen. I praktiken innebär det de dokument som återfinns i
de arkiverade akterna i justitierevisionens arkiv på riksarkivet i Marieberg. Det
är dessa handlingar som kvinnorna eller andra parter sände in som underlag för
beredning och beslut i justitierevisionen och de är således också den information som justitierevisionen, högsta domstolen och kungen hade att utgå från när
de diskuterade ärendena. Beslutsprotokollen i justitierevisionen, högsta domstolen och statsrådet, liksom utslagen och domarna har också ingått i studien.49

49 RA, Justitierevisionens arkiv för åren 1760, 1780, 1800, 1820, 1840 och 1860: aktserierna
utslagshandlingar och revisionsakter, protokollserier för justitierevisionen, högsta domstolen och
statsrådet i justitieärenden. Koncept innehållande domar och utslag. Detta kommer att
presenteras mer utförligt i kapitel 2.
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Utöver dessa handlingar har i huvudsak två kompletterande källmaterial använts: de rättsliga föreskrifter som utgjorde referenser och ramar för argument
och utslag, och en lokal studie av näringstilldelning i Stockholm.
Den befintliga rättsliga regleringen utgör en viktig ram för det som diskuteras och refereras i justitierevisionen. Lagar och förordningar är därför ett viktigt
kompletterande material i studien. Den analys som gjorts av dessa är inte uttömmande utan den har gjorts med utgångspunkt i de referenser som finns i
handlingarna i justitierevisionen. Analysen är gjord både genom direkta undersökningar av de rättsliga dokument som hänvisades till och med hänsyn till
tolkningar av dessa i tidigare forskning. En viktig källa har varit Backmans
lagsamlingar som innehåller utkomna förordningar, men också viktiga kungliga
domar och lagförklaringar som har direkt bäring på mitt huvudmaterial.50
Utifrån tidigare forskning har det visats att man även behöver kontextualisera
lagtexterna med doktrindiskussioner, juridiska kommentarer till den rättsliga
regleringen. Särskilt med tanke på den otydliga regleringen, men också med
utgångspunkt i att konflikter som fördes fram i justitierevisionen ofta var särskilt problematiska, blir det viktigt att vara medveten om de diskussioner som
fördes kring hur de olika föreskrifterna skulle tolkas. Jag har dock inte heller i
det här fallet gjort en uttömmande studie utan i huvudsak utgått från tidigare
forskning.51
När det gäller näringsrätt refererar de mål som handlar om denna till lokal
rättsskipning. Det har gjort det nödvändigt att göra en lokal studie av näringstilldelning för att kontextualisera dessa referenser. Som kommer att framgå av
följande kapitel härrör många av dessa ärenden från Stockholm vilket har varit
anledning till att denna lokala undersökning förlagts dit. Jag har undersökt
kvinnors ansökningar om handelsrättigheter och om krogrättigheter i handelskollegiums arkiv. Jag har också tittat på lagföranden av otillåten hantering
av dessa tillstånd i äldre poliskammarens arkiv. Alla dessa handlingar finns på
statsarkivet i Stockholm.52

50 Backman 1831, 1839 och 1854.
51 Viktiga referenser har varit de rättshistoriska genomgångar som gjorts av till exempel

Hellner 1934, Almkvist 1958, Hafström 1974, men också diskussioner som förts i nyare
forskning, framför allt kopplat till olika områden som egendom: Andersson Lennström 1994,
Ågren 2009a; arbete och handel: Qvist 1960, Jansson 2009, Ling 2011; äktenskap: Liljequist
2001, Lindstedt Cronberg 2009; myndighet: Qvist 1960, Dübeck 1978, Sandvik 2002, Ighe
2007.
52 SSA: Handelskollegiums arkiv: Jag har gått igenom ansökningar om krogrättigheter för åren
1810-1818, 1827-1828, 1834 och 1839-1845. När det gäller ansökningar om handelsrättigheter
har jag gått igenom ansökningsdiarierna för åren: 1801-1805, 1810-1815, 1820-1825, 18301835, 1840-1845. Jag har också studerat relevanta ansökningshandlingar för åren: 1830, 1835
och 1840. Äldre poliskammarens arkiv: jag har gått igenom diarierna för åren 1800, 1810, 1820
och 1830.
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Tre huvudbegrepp: auktoritet, dispositionsrätt och
rättskapacitet
I Jacobsens definition innebär auktoritet det rättsligt definierade handlingsutrymme som lagen fäster vid en person i kraft av dennes ämbete.53 Den definitionen har kritiserats av Hilde Sandvik för att begränsningen till ämbete är för
snäv och missar att makt kan vara baserad i släkt, familj och hushåll.54 Jag ser
dock inga problem med att inkludera familj och hushåll i begreppet ämbete.
Det verksamma i definitionen är hur handlingsutrymmet är definierat --- att det
är givet genom en uttrycklig reglering. Om en kvinna i kraft av att vara
’’hustru’’ eller ’’moder’’ hade ett handlingsutrymme och detta fanns beskrivet i
lag, som till exempel att hustrun enligt Kristoffers landslag ’’giftes till lås och
nycklar’’ eller att modern enligt 1734 års lag hade rätt att vara sina barns
förmyndare, innebar det auktoritet. Auktoritet, som jag behandlar det, innebär
alltså den definierade rätten att handla utifrån en tillskriven befattning, vilket
inkluderar en position i familj, hushåll eller släkt. En sådan definierad auktoritet
kräver en tydlig inramning och därmed begränsningar --- det vill säga
formulerade rättigheter och skyldigheter som följer på innehavandet av denna
befattning.
I avhandlingen undviks konsekvent begreppet ’’myndighet’’ som analytisk
term. Liksom Hilde Sandvik väljer jag därför att betrakta myndighet som något
relativt, som ett spektrum som måste förstås utifrån den konkreta situationen.55
Jag utgår från Inger Dübecks begreppspar: dispositionsrätt och rättskapacitet.
Dispositionsrätten definierar Dübeck som dispositionsrätt (rådighet) i bred
bemärkelse över en viss förmögenhet/egendom oavsett om denna innebär personlig förpliktelse eller förpliktade någon annan genom en egendomsgemenskap. Dispositionsrätten definieras som relativ och kan vara mer eller
mindre avhängig släkt- och andra intressen. Rättskapacitet definierar Dübeck
som förmågan att påta sig egendomsrättsliga förpliktelser. Också denna kan
vara mer eller mindre omfattande, det vill säga omfatta en eller flera av följande
rättshandlingar: äktenskapsavtal, avtal om personligt arbete, testamenten, vanliga enskilda kontrakt som köp, försäljning, lån, hyra eller borgen.56 På juridiskt
språk handlar dispositionsrätten om rättsfaktum, vad kvinnorna kunde göra,
och rättskapaciteten om rättsföljd, vad kvinnorna kunde ställas till ansvar för.
53 Jacobsen 1995 s. 18 och s. 306.
54 Sandvik 2002 s. 31 och 211f.
55 Sandvik 1992.
56 Dübeck 1978 s. 35ff. Hilde Sandvik använder Dübecks begrepp men döper om dem till
rettshandleevne --- rättskapacitet att agera (habilitet), och eiendomsrådighet --- dispositionsrätt
(kompetens), Sandvik 1992 s. 18. Denna definition ska inte sammanblandas med Gudrun
Anderssons definition som är mer generell och innebär en viss betydelseförskjutning. Hon
använder begreppsparet habilitet och behörighet, där habilitet definieras som förmågan att utföra
en handling och behörighet som rätten att utföra denna. G Andersson 1998 s. 55.
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KAPITEL 2

Kvinnorna i Justitierevisionen

Undersökningen bygger i huvudsak på material från justitierevisionens arkiv.
Utgångspunkten är de kvinnor som av olika anledningar återfinns i dessa handlingar mellan åren 1760 och 1860. Att undersöka i vilka sammanhang kvinnor
förekommer, liksom vilka kvinnorna var som återfinns i det här materialet, är
en del av forskningsuppgiften. Det har gjort att frågan om vilka problem som
behandlades här och som kvinnor ställdes inför har blivit en viktig grundfråga
som varit vägledande för mina vidare urval. Det primära urvalskriteriet i genomgången av justitierevisionens material har varit ärenden med en kvinnlig
huvudpart, det vill säga alla mål där en kvinna är antingen sökande, svarande
eller på annat sätt centralperson för ärendets innehåll, oavsett vilka frågor som
behandlades.1

Att arbeta med justitierevisionens arkiv
Att arbeta med justitierevisionens arkiv medför vissa arbetstekniska svårigheter.
Arkivet är oförtecknat vilket innebär att det inte finns några egentliga sökvägar
in i det och det är svårt att få en överblick av innehållet. Därför finns det också
få studier som utgår från justitierevisionens material.2
Utgångspunkten för min undersökning har varit justitierevisionens två huvudsakliga aktserier. Dessa är revisionsakter som innehåller akter till domar i
civila tvistemål och utslagshandlingar i besvärs- och ansökningsmål som är en
heterogen samling och innehåller akter till utslag angående besvär i brottmål
och alla ansökningsärenden som beretts i nedre justitierevisionen.3

1 Undantagna äktenskapsansökningar mellan kusiner.
2 Riksarkivets beståndsöversikt D 1, I, Nylander 1961, Olli 2007.
3 Dessa två aktserier omfattar majoriteten av akterna i justitierevisionen. Serien revisionsakter
löper 1633-1972 och innehåller 13 176 volymer, serien utslagshandlingar löper 1621-1972 (från
1948 akter till beslut) och innehåller 23 504 volymer.
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En alternativ och enklare sökväg hade varit att utgå från de inkommande diarierna. Ur dessa hade jag snabbare kunnat skapa en katalog över de ärenden
med en kvinnlig huvudpart som kom in till justitierevisionen. Det är den sökväg som använts av både Ann Ighe och Britt Liljewall för att kartlägga
dispensansökningarna om myndighet. Ur diarierna hade jag dock inte kunnat få
några uppgifter om civilstånd eller social och geografisk hemvist. Jag hade också
blivit beroende av den klassificering av ärendet som gjorts i nedre revisionen,
och som inte alltid är överensstämmande med ärendets innehåll. Aktserierna
fungerar som en bättre ingång. Serierna är ordnade efter datum för dom eller
utslag. Här ligger alla dokument som utgjort grund för beslut och de ger en
bred och öppen sökväg för olika frågestyrda undersökningar. Handlingarna i
akterna utgörs i de flesta fall av petitionen tillsammans med underrätts- och
hovrättsprotokoll i avskrift samt underrättens och hovrättens rättegångshandlingar i original.4 Justitierevisionen gjorde själv inga rannsakningar utan dömde,
under den period som är aktuell här, enbart utifrån insända handlingar från
lägre instanser. Det innebär alltså att en studie av dessa akter inte enbart omfattar rättspraxis i justitierevisionen utan fångar in hela ärendegången i dessa
mål. Däremot kunde nedre revisionen hålla förhör med parter samt kräva in
kompletterande handlingar och upplysningar.5
Materialet är mycket omfattande. För att täcka in den hundraårsperiod som
avhandlingen omfattar har jag arbetat med nedslag om 20-årsintervaller. Jag har
således gått igenom samtliga akter i båda aktserierna för åren 1760, 1780, 1800,
1820, 1840 och 1860. Utifrån denna genomgång har jag upprättat en katalog
över samtliga mål med en kvinnlig huvudpart. Den totala materialmängden för
nedslagsåren är 1353 volymer innehållande cirka 8792 akter. Av dessa hade
1233 en kvinnlig huvudpart, det vill säga 14 %, och det är följaktligen dessa
som ingår i katalogen. Fördelat på respektive aktserie handlar det om 1131
utslagshandlingar och 102 revisionsakter.6

4 Undantag gäller för akter till beslut som svar på hemställanden från hovrätter och
konsistorium och dylikt, då handlingarna återsänts till dessa instanser tillsammans med besluten, i
dessa fall finns endast själva hemställandet kvar i justitierevisionens arkiv. Vid den rekonstruktion
av arkivet som gjordes 1921-1944 placerades akterna från 1800-talets förra hälft i aktserierna med
hjälp av expeditionslistorna, de akter som inte återfanns i dessa placerades efter datum för
avgörande. Akterna från 1800-talets mitt och senare är placerade enligt nedre revisionens
leveranslistor. Se Riksarkivets beståndsöversikt D 1, I.
5 Jämför Bergenlövs diskussion om hovrätter, 2002 s. 26.
6 Summeringen av antalet akter är gjord utifrån noteringarna på volymernas ryggar som talar
om vilka aktnummer som ingår i respektive volym. Det innebär att siffrorna måste betraktas som
uppskattningar eftersom vissa akter saknas medan det samtidigt kan finnas flera akter arkiverade
under samma nummer.
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Figur 1: Kvinnornas ärenden i justitierevisionen
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Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Materialets omfattning ökar tydligt över tid, med 110 % mellan 1760 och
1840.7 Mellan 1840 och 1860 skedde en markant minskning av materialmängden. Då effektiviserades också katalogiseringen och beståndet verkar ha gallrats.
Även andelen mål med kvinnlig huvudpart ökade över tid fram till 1840. Då
stod de för 18,7 % av ärendena för att sedan minska till 14 % år 1860. Både
kvinnornas ökade andel av ärendemängden och minskningen kan till stor del
förklaras genom myndighetsansökningarna, som först ökade kraftigt till 1840
och sedan försvann genom lagändringen 1858. Men även om man bortser från
dessa så ökade kvinnornas andel av ärendena från 6,1 % 1760 till 13,2 % 1840,
vilket är mer än en fördubbling. För att diskutera dessa förändringar behöver
man dock se närmare på vilka ärendena var och hur de behandlades i justitierevisionen.

Hur behandlades ärendena i justitierevisionen?
En problematik när man ska sortera och analysera ärenden är om man ska ta
fasta på hur personerna själva beskrev sin situation och sina problem eller hur
rätten definierade, etiketterade och dömde. Som påpekats i tidigare forskning är
det viktigt att vara medveten om de led som ligger emellan den ursprungliga
rösten och det som står i de bevarade källorna. Framför allt har skrivarnas roll
7 Antalet akter ökade från 941 akter år 1760 till 1980 akter år 1840, varefter de minskade till
1566 akter år 1860.
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och betydelse som uttolkare av muntliga skeenden framhållits.8 Som forskare är
man i stor utsträckning hänvisad till de klassificeringar och beslut som gjorts av
rätten, eftersom det är dessa som legat till grund, dels för utformningen av texterna, dels för arkiveringen. I mitt fall har detta delvis varit oundvikligt eftersom
jag inte kunnat studera alla målen i detalj utan endast gjort en bedömning utifrån den klassificering som gjorts i nedre revisionen. Det faktum att jag gjort
inventeringen direkt utifrån akterna har dock tillåtit att denna klassificering har
kunnat kombineras med en snabbgenomgång av den huvudsakliga inlagan,
besväret, nådeansökningen etc. som kan säga något ytterligare om innehållet i
ärendet.
Tidigare forskning har påpekat de källkritiska problemen med att använda
rättens klassificeringar: genom att överta de kategorier som användes av den
dåtida överheten cementeras samtidigt dennas världsbild. Detta är, åtminstone
delvis, ofrånkomligt eftersom forskningsprocessen kräver en klassificering.9 För
att upprätthålla genomskinlighet och vaksamhet i analysen krävs därför en
medvetenhet om den ärendegång som gällde i justitierevisionen, och om de
principer för kategorisering som gjorts i samband med ärendebehandlingen och
arkivbildningen.
Justitierevisionen, högsta domstolen och kungen
Huvudmaterialet i avhandlingen utgörs av ärenden som behandlats av justitierevisionen och högsta domstolen. Justitierevisionen instiftades under 1600-talet
och kom att utöva kungens domsmakt. Hanteringen av domsmakten genom
justitierevisionen växte och specialiserades under frihetstiden och enligt 1772
års regeringsform stadgades justitierevisionen som en särskild rådsdivision och
skulle bestå av sju lagfarna riksråd. Då förbjöds också utövning av kungens
domsmakt genom tillfälliga domstolar eller i riksdagen. Ytterligare en specialisering skedde 1789 genom inrättandet av högsta domstolen som en särskild
domarkorporation när rådet avvecklades, och från 1809 bestod den av fasta
ämbeten med titeln justitieråd. Före 1809 var högsta domstolens verksamhetsutrymme inte grundlagsfäst, något den dock kom att bli genom den nya
regeringsformen. Kungens makt i justitierevisionen var begränsad, han tillerkändes från 1719 två röster, vilket förblev oförändrat i Högsta domstolen.10
Justitierevisionen var alltså den instans som utövade kungens domsrätt. Även
efter högsta domstolens inrättande går arkivet under beteckningen justitierevisionen.11 När jag talar om justitierevisionen syftar jag därför på hela
8 Lindstedt Cronberg 1997 s. 36-41, Lövkrona 1999, Bergenlöv 2002, Hansen 2006 s. 51-52.
9 Lennartsson 1999 s. 55.
10 Wedberg 1922 s. 1-18, Wedberg 1940 s. 33, Lennersand 1999 s. 35-37, Riksarkivets
beståndsöversikt D 1, I s. 258 --- 260.
11 Organiseringen av den högsta domsmakten under ’’justitierevisionen’’ fortfor fram till 1975,
se Riksarkivets beståndsöversikt D1, 1 s. 257.
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organisationen som utövare av kungens domsmakt: det var till justitierevisionen
som kvinnorna vände sig. Före 1789 refererar justitierevisionen också till den
instans som beslutade i besvär och tvistemål. I de fallen har begreppet justitierevisionen egentligen en snävare innebörd som Kungl. Maj:t i rådet, men den
glidningen innebär dock inget problem i analysen. Dessa protokoll återfinns i
serien ’’rådsprotokoll i justitieärenden’’. Den administrativa apparaten refereras
till i förekommande fall som nedre justitierevisionen.
Högsta domstolen betecknar den instans som från 1789 ersatte justitierevisionen som utövare av kungens domsrätt. I undersökningen innebär det de
diskussioner och domar som förmedlas genom högsta domstolens protokoll och
koncept. Kungen deltog i stort sett inte i dessa sammanträden.12
När jag talar om kungen som beslutsfattare refererar jag till beslut tagna när
kungen var närvarande och hade en avgörande röst. Det gäller i huvudsak ansökningsärenden: nådeansökningar och dispensansökningar för myndighet och
skilsmässa, vilka under tidsperioden avgjordes av kungen personligen tillsammans med andra i olika konstellationer. Under justitierevisionstiden avgjordes
denna typ av ärenden vanligen av Kungl. Maj:t i rådet, det vill säga justitierevisionen. Vissa ärenden avgjordes av Kungl. Maj:t i kabinettet. Det gäller
framför allt dispensansökningar om myndighet och i några fall äktenskap.13
Från 1809 avgjordes ansökningsärendena, med undantag för ärendena om försutten tids återställande, av Kungl. Maj:t i stadsrådet i den ’’lilla
justitiekonseljen’’.14 Dessa ärenden återfinns i protokollserien ’’statsrådsprotokoll i justitieärenden’’.15
Ärendena bereddes i nedre justitierevisionen av revisionssekreterarna som
också föredrog ärendena inför rådet och senare högsta domstolen. Nedre revisionen var en del av Kungl. Maj:ts kansli, och därför har också arkivbildningen
skett inom detta. Nedre revisionen hade också befogenhet att avvisa obehöriga
mål och att besluta om kompletterande handlingar och upplysningar både genom infordrande av skriftliga handlingar och genom att hålla muntliga förhör
med parter och vittnen. Dessa utredningar återfinns i förekommande fall oftast
12 Wedberg 1922 s. 181.
13 Myndighetsansökningarna avgjordes i kabinettet 1760 och direkt inför kungen 1780, med

undantag för 11 ansökningar som också föredrogs i justitierevisionen: 1760104034, 1760109041,
1760110101, 1780101069, 1780101107, 1780107004, 1780108014, 1780108024,
1780108028, 1780109058, 1780109059. Se även Wedberg 1922 s. 103-108. Majoriteten av
äktenskapsmålen föredrogs i justitierevisionen, dock med undantag för tre ärenden 1780 som
avgjordes inför kungen: 1780102078 änkan Helena M Fisher att få träda i annat gifte inom
änkeåret, 1780109046 att Elisabeth Stierncrona ska få träda i ofrälse gifte, 1780111003 Anna
Maria Merin att få träda i annat gifte inom änkeåret.
14 Ärendehanteringen fastslogs i regeringsformen 1809 §§18, 19, 25, 26. Se Riksarkivets
beståndsöversikt D 1, I, Smith 1990.
15 Dock med undantag för 1840 då dessa ärenden, med anledning av departementsreformen,
återfinns i en särskild serie ’’statsrådsprotokoll i justitiedepartementsärenden’’ arkiverade under
detta departement.
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i akterna i form av protokoll eller berättelser, men nedre revisionens betänkanden kan också ligga bifogade till protokollen. Både berättelserna och
betänkandena var viktiga i beslutsfattandet.16
Olika typer av ärenden i justitierevisionen
De ärenden som bereddes genom nedre justitierevisionen och därefter avgjordes
av Kungl. Maj:t i olika beslutsformer eller av högsta domstolen kallas justitieärenden. Justitieärendena delas upp i rättsmål och övriga ärenden. Tabell 1 visar
hur kvinnornas ärenden är fördelade över dessa olika kategorier.17
Tabell 1: Administrativ klassificering av justitieärenden med kvinnlig huvudpart
Kategori
Rättsmål
Civila tvister
Besvär(brottmål)
Övriga ärenden
Ansökning om nåd m.m.
Dispensansökning
Försutten tid och resning
Hemställanden
Övriga
Totalt

1760 1780 1800 1820 1840 1860 totalt
9
3

15
16

9
15

30
44

21
100

25
40

109
218

4
32
4
23
5
80

18
35
10
25
2
121

70
62
16
29
3
204

76
105
12
15
11
293

104
125
5
12
4
371

50
18
3
24
4
164

322
377
50
128
29
1233

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Rättsmålen delades upp i civila tvistemål och brottmål, och avgjordes av justitierevisionen och, efter 1789, av högsta domstolen. De civila tvistemålen
motsvaras i huvudsak av ärendena i serien revisionsakter.18 För att få tillåtelse
att lämna in en deduktion, det vill säga de inlagor som parterna sände in till
justitierevisionen för att söka ändring i hovrättens dom i tvistemål, skulle den
klagande erlägga en revisionsskilling. Men en revisionsansökan kunde också
tillåtas utan kostnad om den klagande uppvisade brist på medel. Brottmålen
utgjordes i huvudsak av besvär över underrätters och hovrätters domar.
16 Wedberg 1922 s. 225-231, domsluten formulerades ofta med berättelserna som direkta
förlagor.
17 Tabellerna i kapitlet är tänkta att ge en översiktlig illustration av de fakta som framkommit i
undersökningen. I texten och i fotnoter kompletteras denna med andra fakta, direkt tagna ur
materialet, för att kunna återge mer av den komplexa bilden. Det finns därför inte alltid en direkt
överensstämmelse mellan siffror i texten och tabellerna.
18 Att siffran överstiger antalet i denna beror på att akterna till de tvister som avvisats i nedre
revisionen arkiverats bland utslagshandlingarna. Tvistemålen avgjordes av justitierevisionen och
senare högsta domstolen i form av en kunglig dom. Besvären över underrätters och hovrätters
domar skulle också avgöras i högsta domstolen och meddelas i form av ett kungligt utslag.
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De övriga ärendena bestod huvudsakligen av ansökningsärenden av olika
slag: nådeansökningar i brottmål, lejd19, dispens från stadganden och författningar såsom regler om äktenskaps ingående, äktenskapsskillnad,
myndighetsförklaring, resning och återställande av försutten tid20. Dessa ärenden avgjordes av kungen personligen eller i en särskild justitiekonselj.
Justitierevisionens och högsta domstolens yttrande skulle dock inhämtas före
Kungl. Maj:ts beslut i vissa av ärenden gällande nåd, mildring av livsstraff, och
återgivande av ära och till kronan förverkat gods, något som också fastställdes i
regeringsformen 1809.21
Nådeansökningarna sammanfaller ofta med besvären över underrätters och
hovrätters dom i brottmål.22 I min klassificering har klassning som besvär fått
företräde framför klassning som nådeansökning, eftersom ansökningen om nåd
får ses som en reservutväg ifall grunden för besväret skulle anses ogiltig. Tillsammans utgör dessa två kategorier närmare hälften av kvinnornas mål i
justitierevisionen.23
Ansökningar kunde också åberopa kungens speciella dispensrätt. Den största
ärendegruppen bland dessa är ansökningarna om myndighetsförklaring. En
annan vanlig typ av dispensansökning rörde äktenskap. Det kunde gälla äktenskap i förbjudna led, och vanligast var ansökningar om äktenskap mellan
kusiner. Dessa finns dock inte medräknade bland ärendena. Det beror på att de
ofta är summariskt införda bland handlingarna, behandlade och arkiverade i
klump där originalhandlingarna saknas och endast en anteckning finns kvar.
Detta innebär också att deras analysvärde har bedömts som litet. Ansökningarna

19 Lejd innebar en försäkran om personlig säkerhet och kunde ges åt personer från ett annat
land för resa genom landet. Det kunde också vara en liknande försäkran åt en brottsanklagad
person som lämnades tillåtelse att resa inom landet utan att bli häktad, SAOB.
20 Återställande av försutten tid är en begäran om att få en ny tidsfrist för att, vanligtvis,
överklaga ett avgörande.
21 Beslut meddelades genom utslag, förklaring eller brev till exempel till hovrätten.
Ansökningarna om försutten tid eller om resning skulle enligt regeringsformen 1809 § 18 avgöras
av högsta domstolen. Dessa hade även tidigare avgjorts av justitierevisionen eller högsta
domstolen utan föregående anmälan hos Kungl. Maj:t, se Wedberg 1922 s. 103-106 och 116.
22 Det gäller i ärenden som till exempel stöld, barnamord, försvarslöshet och olaga handel.
Sammanfallandet kan ibland synas i nedre revisionens kategorisering genom etiketten ’’besvär och
nådeansökning’’, ibland kan man utläsa detta ur beslutsförfarandet, eftersom nådeärendena skulle
beslutas inför kungen, från 1800 i statsrådet. I nådeärenden skulle högsta domstolens yttrande
inhämtas före beslut, vilket också gjordes i alla fall utom ett. Undantaget är 1840102041: Pigan
Cajsa Lisa Jonsdotters nådeansökan angående grov förseelse och vangömo, som avgjordes direkt i
statsrådet. Se även Wedberg 1922 s. 104-108.
23 Hit har jag också räknat ansökningar om strafflindring och eftergift av böter.
Ansökningarna om eftergift av böter uppgår till 15 under hela perioden. De föredrogs i högsta
domstolen och beslutades av kungen i statsrådet. En ansökan från 1780 föredrogs i
justitierevisionen och beslutades inför kungen.
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kunde också gälla dispens för äktenskaps ingående på grund av tidigare begånget hor, inom änketiden, eller för adel med ofrälse.24
Ansökningarna om försutten tids återställande och resning är på många sätt
en tom kategori i min undersökning, eftersom den i sig inte säger något om
själva orsaken till att kvinnan sökte sig till justitierevisionen, det vill säga problemkomplexet framgår inte. I dessa ärenden finns inga diskussioner eller beslut
i sakfrågan. Ur ansökningshandlingarna framgår dock i vilka ärenden resning
söktes. Dessa har kunnat placeras under de ämneskategorier som behandlas
senare i kapitlet.
En speciell kategori i relation till urvalskriterierna är hemställandena från
hovrätter och konsistorium.25 I de här fallen är det inte kvinnorna själva som
tagit initiativ till skrivelserna till justitierevisionen, och det är därför viktigt att
skilja ut denna kategori.26 En anledning till att hovrätter och konsistorium
vände sig till justitierevisionen var att ärendena betraktades som problematiska
av de lägre instanserna, ofta till följd av otydlig eller icke tillämpbar reglering
eller otydlig lagtolkning. Därför kan det vara av intresse för undersökningen att
ta med dessa fall, som till exempel när konsistorium i Stockholm år 1760 frågade om de skulle verkställa ett kungligt skilsmässoutslag trots att det kommit
till deras kännedom att maken ställts till ansvar för hor, vilket borde ändra villkoren eller helt omintetgöra grunden för skilsmässan enligt lagen.27
Ärendemängden i justitierevisionen minskade som konstaterats kraftigt mellan 1840 och 1860. Som syns i tabell 1 skedde minskningen inom kategorierna
besvär, dispensansökning och nådeansökning. De civila tvisterna visar ingen
minskning, vilket syns både genom att aktserien revisionsakter och den administrativa kategorin civila tvister förändras relativt lite under perioden.
Minskningen bland dispensansökningarna förklaras framför allt av det föränd24 Av 377 dispensansökningar under perioden rörde 283 myndighet. 52 ansökningar rörde
skilsmässa. Dispensansökningarna angående äktenskap var 41 stycken. En ansökning faller
utanför dessa kategorier 1780105014: Jungfru Margaretha Boije att till gälds betalande av nåd få
försälja Norrby Säteri.
25 Jag har också funnit två hemställanden från landshövdingeämbetet: 1820 angående pigan
Magdalena Pehrsdotter som befunnits ej utan fara för livet kunna undergå henne ådömt risstraff
för stöld, 1860 angående änkan Kajsa Petersdotter för röveri.
26 En underkategori här är hemställanden med anledning av utdömda dödsstraff vilka skulle
fastställas av kungen. Till denna typ av mål kan räknas 5 hemställanden angående kvinnor dömda
för hor före 1779, då dödsstraffet för detta brott avskaffades, 20 hemställanden angående kvinnor
som dömts för mord, 58 hemställanden angående kvinnor som dömts för barnamord.
Hemställanden gjordes också till kungen i fall av utdömda kroppsstraff då verkställandet ansågs
utgöra en fara för den dömdas hälsa eller liv, som till exempel 1800107115: Svea hovrätts
hemställande angående spinnerskan Gustava Sterenius som dömts för andra resan stöld men som
dömts för sjuk för att undergå risstraff; eller om straffen ansågs otillräckliga, som 1780112072:
Svea hovrätt 1780 hemställde om de inte kunde få skärpa kroppsstraffet för spinnerskan Maja
Stina Clarberg eftersom hon inte bättrat sig trots att hon straffats för samma brott fem gånger
förut.
27 1760109013, även 1780104069, 1780106057, 1800101014.
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rade förfarandet i myndighetsärenden genom reformen 1858. Gällande
kvinnornas ärenden förklarar myndighetsansökningarna hälften av minskningen.
Den övriga minskningen, som alltså inte bara gäller kvinnornas ärende, kan
förklaras av en minskning av besvärs- och nådeansökningar i brottmål.28 Orsaker till minskningen skulle kunna sökas i den mängd författningsförändringar
angående domstolsväsendet som genomfördes under 1840- och 50-talet med
syfte att förenkla domstolsorganisationen. Bland annat innebar detta att
lagmans- och kämnärsrätterna försvann. Eftersom många av nåde- och
strafflindringsansökningarna handlade om omvandling av kropps- och
skamstraff skulle en ytterligare förklaring kunna sökas i att spöstraffet och
kyrkoplikten avskaffades 1855.

Vilka var kvinnorna i justitierevisionen?
Under de sex nedslagsåren förekom totalt 1364 kvinnor i justitierevisionen i
olika ärenden. Det är inte helt enkelt att identifiera kvinnorna och placera dem
i samhället. Av tidigare forskning framgår att kvinnor under den tidigmoderna
perioden sällan hade egna titlar. När det gäller sociala titlar och namn har dessa
ibland använts för att placera kvinnor socialt, något som dock ofta visat sig
vanskligt. Den mycket vanliga titeln hustru är bred och säger inget självklart om
vare sig civilståndet eller den sociala positionen.29 Att placera kvinnor i det
tidigmoderna samhället är således komplicerat. Man får använda de titlar som
står till buds och föra en diskussion, även om denna innehåller vissa osäkerhetsmoment. Jag använder fem faktorer för att diskutera kvinnogruppens
sociala sammansättning: civilstånd, geografisk hemvist, yrkestitlar som innehas
av deras nära anhöriga, kvinnornas egna yrkestitlar och i viss mån sociala titlar
som ’’jungfru’’ eller ’’piga’’.

Kvinnornas civilstånd
Jag har kunnat fastställa civilståndet för 1141 av kvinnorna, det vill säga 84 %. I
tidigare forskning har påpekats att skillnaden mellan gifta kvinnor och änkor
ofta har varit minst sagt oklar i tidigmoderna sammanhang, eftersom även änkor titulerades som hustru. Jag har dock i hög grad kunnat skilja dem åt.
Gudrun Andersson har noterat att skillnaden verkar göras viktigare mot mitten
av 1700-talet, en utveckling som verkar ha fortsatt senare. I det här samman28 Stöldärendena minskar till exempel från 90 ärenden år 1840 till 20 ärenden år 1860,
försvarslöshetsärendena minskar från 57 ärenden år 1840 till 11 ärenden år 1860.
29 Se S Carlsson 1977, Matović 1984, G Andersson 1998, Pihl 2012, Liljewall 2013, Pihl &
Ågren 2014.
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hanget kan det också spela in att justitierevisionen var högsta instans och befann
sig långt ifrån det lokala sammanhanget med dess kännedom om individernas
inbördes relationer och status. Därför var det kanhända vanligare att civilståndet klargjordes i skrivelser till justitierevisionen.30
Tabell 2: Kvinnornas civilstånd
Ogifta kvinnor
Gifta kvinnor
Änkor
Frånskilda kvinnor
Osäkra
Totalt

1760
40
22
17
0
16
95

1780
59
32
29
0
25
145

1800
87
67
37
2
34
227

1820
155
67
69
5
21
317

1840
195
53
63
3
93
407

1860
42
46
48
2
35
173

totalt
578
287
263
12
224
1364

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

De ogifta kvinnorna var den största gruppen vilket framför allt beror på de
många ansökningarna om myndighet, som uppgår till 59 procent av de ogifta
kvinnornas ärenden. Tidigare forskning har visat att de ogifta kvinnornas andel
av den vuxna befolkningen ökade kraftigt under 1800-talet, en utveckling som
nådde sin kulmen mot slutet av århundradet. Men redan under första halvan av
1800-talet kan man se en betydande ökning. 1750 uppgick de ogifta kvinnorna
över 15 år till 34,6 procent av befolkningen, 1850 var motsvarande siffra 40,4
procent. Utvecklingen, framför allt ökningen av antalet ogifta kvinnor, har
diskuterats som grund för ett stort försörjningsproblem vid 1800-talets mitt,
både i samtiden och i forskning. Den har också setts som en grundläggande
drivkraft bakom de reformer av näringslagstiftningen och arvslagstiftningen,
som genomfördes under århundradet.31 Att de ogifta kvinnorna verkar vara
överrepresenterade i justitierevisionen och att den överrepresentationen framför
allt återfinns i ansökningar om myndighet gör att dessa ärenden blir viktiga att
studera närmare i den fortsatta undersökningen.
Om man räknar bort myndighetsansökningarna är kvinnorna dock ganska
jämnt fördelade i fråga om civilstånd. De gifta kvinnorna är aningen fler än
änkor och ogifta kvinnor.32 Däremot finns det klara skillnader om man ser till i
vilka typer av ärenden kvinnorna förekommer i justitierevisionen. Bland tvistemålen är änkorna, 62 %, den klart största gruppen.33

30 G Andersson 1998 s. 90-95, Pihl & Ågren 2014 s. 179.
31 Befolkningsstatistik för Sverige del I, tabell A20, Qvist 1960, Ighe 2007, Liljewall 1013.
32 De ogifta kvinnorna är 237 om man räknar bort myndighetsansökningarna.
33 Kvinnorna i tvistemålen (120 totalt) fördelade över civilstånd: 74 änkor, 27 gifta kvinnor, 4
ogifta kvinnor, 3 frånskilda kvinnor, 12 utan känt civilstånd.
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Besvärsmålen är mer jämnt fördelade i antal, men även här finns skillnader
när man ser till orsaken till besväret. Änkorna besvärade sig huvudsakligen i
egendomsärenden och överklagade domar om överträdelser mot handels- och
brännvinslagbestämmelser. Bland de ogifta kvinnorna var det däremot få som
besvärade sig i egendomsärenden och detsamma gällde gifta kvinnor.34 Förutom
som myndighetsökande förekommer de ogifta kvinnorna i justitierevisionen
främst när de sökte nåd för olika typer av brott. Sammanlagt uppgår dessa kategorier till 91,5 procent av de ogifta kvinnornas ärenden.35 De gifta kvinnorna
överklagade också brottsdomar. En betydande andel av dessa gällde dock handel
och brännvinsbestämmelser eller ansökningar om nåd för makar och söner.
Utifrån de här resultaten kan man dra vissa slutsatser. Skillnaden mellan vad
kvinnor av olika civilstånd gjorde antyder att änkornas rättskapacitet var större
än den hos gifta kvinnor och framför allt jämfört med ogifta kvinnor. Det är en
avsevärd skillnad mellan att överklaga en brottmålsdom jämfört med att initiera
och driva en tvist om äganderätt eller förvaltningsrätt till en egendom.
Bland de gifta kvinnorna var dispensärenden rörande äktenskap också en
viktig kategori, dels ansökningar om skilsmässa dels andra ansökningar om
dispens, som att få träda i nytt gifte efter horsbrott. De frånskilda hustrurna var
totalt tolv till antalet, och sju av dessa förekommer i frågor knutna till äktenskap, såsom för att få dispens att träda i annat gifte och i ett fall för att få
skilsmässan upphävd. Tre kvinnor sökte med anledning av makens skulder.36
För 224 kvinnor, 16 %, är civilståndet okänt. De huvudsakliga ärendekategorierna bland dessa är besvär och nådeansökningar i brottmål som stöld,
försvarslöshet och olovlig handel eller brännvinshantering. Många ärenden
gäller också tvister och besvär i egendomsfrågor.37 Det kan vara intressant att
resonera om varför civilståndet inte har ansetts viktigt i de här ärendena. En
sådan anledning torde vara att kvinnorna ansågs ärelösa. Många av dessa kvin34 Kvinnor i besvärsmål och nådeansökningar angående egendom: 46, varav 3 ogifta kvinnor,

4 gifta kvinnor, 24 änkor, 1 frånskild kvinna och 14 kvinnor med okänt civilstånd; angående
handel och brännvinshantering: 56, varav 1 ogift kvinna, 21 gifta kvinnor, 19 änkor, 15 med
okänt civilstånd (varav 12 titulerades näringsidkerska); överklagande av dom om barnamord,
försvarslöshet, hor, mord, smädelse, stöld, våld: 96, varav 31 ogifta kvinnor, 20 gifta kvinnor, 14
änkor, 31 kvinnor med okänt civilstånd.
35 Räknat utifrån antalet ogifta kvinnor med ärenden som rörde barnamord, försvarslöshet,
hor, mord, sedlighet, smädelse, stöld, och ansökningar om myndighet. De ogifta kvinnornas
besvär handlade i 33 av 42 fall om överklaganden av brottsdomar om mord, barnamord,
försvarslöshet och stöld.
36 De frånskilda kvinnornas ärenden fördelade på äktenskap: 1800105109, 1800110008,
1820106108, 1820107018, 1840110092, 1840112090, 1860100196; fordring och skuld:
1820212185, 1840207151, 1860100830; stöld: 1820103071; arvstvist: 1820208251.
37 Av de 224 kvinnorna vars civilstånd inte kunnat fastställas är de största kategorierna: 60
kvinnor i besvär eller nådeansökningar med anledning av stöld, 36 kvinnor i besvär och
nådeansökningar med anledning av försvarslöshet, 27 kvinnor i besvär och nådeansökningar med
anledning av olovlig handel och brännvinshantering, och 47 kvinnor i tvister och besvär i
egendomsfrågor.
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nor hade nedsättande titlar som spinnhushjon, korrektionshjon eller
kvinnsperson som också det var en nedvärderande titulering och som användes
om utslagna kvinnor, sysslolösa, prostituerade, och fyllerister.38 I de här fallen
betraktades antagligen civilståndet som oviktigt. En annan anledning till detta
var ifall kvinnorna hade en egen yrkestitel.

Kvinnornas yrkestitlar
En särskild grupp utgör kvinnor som på något sätt kan identifieras genom egna
yrkes- eller arbetstitlar. Med det menar jag en titel bestämd utifrån henne eller
hennes handlingar som till exempel månglerska, spinnerska, eller kammarpiga.
Tabell 3: kvinnornas yrkestitlar
1760 1780
Näringsidkerska, sömmerska
1
Arbeterska
2
Handels-/hantverksbetj.
Tjänstefolk
1
1
Övriga39
Totalt
1
4

1800
5
5
2
4
16

1820 1840 1860
7
18
5
1
1
22
19
4
2
32
38
9

totalt
36
7
3
51
3
100

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Dessa är totalt 100 kvinnor under hela perioden. Den här kategorin ökade från
en kvinna 1760 till 38 kvinnor 1840. Av dessa kvinnor kom 75 från städer,
varav 59 från Stockholm. Närmare två tredjedelar var ogifta, varav hälften sökte
myndighet. De andra ogifta kvinnorna var huvudsakligen tjänstepigor som
sökte nåd för försvarslöshet och andra brott.40 För en fjärdedel av dessa kvinnor
har inte civilstånd kunnat fastställas. Eftersom civilståndet inte uppgavs för dem
kan man anta att dessa kvinnor titulerades utifrån sin yrkesverksamhet snarare
än sitt civilstånd eller sin relation till make eller släktingar.
Mer än hälften av målen handlade om deras försörjning genom ansökningar
om myndighet, ärenden om handelsöverträdelser, egendomsärenden och nådeansökningar för försvarslöshet. Även stöldmålen skulle kunna räknas som
försörjningsmål.41 För 16 av de 21 av de kvinnor med yrkestitel som förekom38 20 kvinnor benämndes som spinnhushjon, livstidsfånge, korrektionshjon, arbetshjon,

arbetsfånge, arrestant, eller kvinnsperson. Av de som enbart titulerades som kvinnsperson eller
liknande sökte alla med anledning av begångna brott. Jämför Bladh 1997b s. 23.
39 De övriga är två guvernanter och en barnmorska.
40 Kvinnorna med yrkestitel fördelade över civilstånd: 62 ogifta kvinnor, 4 gifta kvinnor, 8
änkor, 26 kvinnor med okänt civilstånd.
41 Mord/våld/oordning 2, barnamord 4, egendom 6, försvarslöshet 15, myndighet 33, olovlig
handel 21, hysning 2, stöld 12, skilsmässa/äktenskapsmål/sedlighet 2, övriga 3.
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mer i justitierevisionen med anledning av handelsöverträdelser, det vill säga med
anledning av deras yrkesutövning, har inte civilståndet kunnat fastställas. Det
betyder att de titulerades enbart genom sin yrkestitel.42

Kvinnornas geografiska härkomst
Det finns en klar överrepresentation av kvinnor från Stockholm, de utgjorde
26 % av kvinnorna i justitierevisionen. År 1800 bodde ungefär 10 procent av
den kvinnliga befolkningen i städerna. Stockholms andel av den kvinnliga befolkningen utgjorde bara 4,4 % 1750 och hade 1850 minskat till 2,8 %.43 Den
närmast till hands liggande orsaken till överrepresentationen är att närheten till
beslutsfattarna bör ha gjort att kostnaderna för ett överklagande eller en ansökan till justitierevisionen var lägre både ekonomiskt och kunskapsmässigt.
Överrepresentationen är större inom vissa ärendekategorier än andra, och
störst är den bland myndighetsansökningar och nådeansökningar för handelsöverträdelser, försvarslöshet och stöld. Alla dessa ärenden kan sägas handla om
försörjning, vilket styrker den tidigare forskning som identifierat ett växande
försörjningsbehov bland kvinnorna i Stockholm. Antalet ogifta var större i städerna och ökade snabbare. I Stockholm ökade andelen ogifta vuxna kvinnor
från 46 % 1805 till 57 % 1850, medan motsvarande siffor för landsbygden var
34,8 % 1805 och 38,8 % 1850. De ogifta kvinnorna stod för hela ökningen av
Stockholms kvinnliga befolkning under 1800-talets första hälft.44 Den största
gruppen ogifta kvinnor i Stockholm mot mitten av 1800-talet fanns dels bland
ståndspersonerna och deras ’’bättre betjäning’’, dels i gruppen ’’alla andra’’ som
omfattade ett lägre samhällsskikt.45

Kvinnornas sociala ställning utifrån en nära anhörig
543 av kvinnorna i justitierevisionen har kunnat placeras socialt utifrån titlar
som innehades av män i deras närhet, främst makar och fäder, som att de var
hustru till en mjölnare eller dotter till en byggningsskrivare. Att kvinnornas
sociala status kan identifieras med hjälp av deras manliga anförvanter behöver
42 Jämför Pihl & Ågren 2014 s. 177-178.
43 Enligt Historisk statistik för Sverige I bestod den kvinnliga befolkningen år 1750 av 943 654
personer. År 1800 hade den ökat till 1 226 685 personer, och år 1850 till 1 795 293
personer(tabell A2). Detta kan jämföras med antalet kvinnor som bodde i landets städer vilket år
1800 var 124 513 kvinnor, och som år 1850 hade ökat till 189 202 kvinnor(tabell A3). Antalet
kvinnor i Stockholms stad uppgick till 41 185 personer år 1750 och 50 578 personer år
1850(tabell A5), vilket alltså utgör en mycket liten del av den totala kvinnliga befolkningen.
44 Historisk statistik för Sverige I, tabell A3, Qvist 1960 s. 116-119 och tabell 4-8 s. 337f., S
Carlsson 1977 s. 11-15 och 27.
45 Qvist s. 274 och tabell 8 s. 339. Gruppen ’’alla andra’’ utgjorde enligt Qvist 2/3 av stadens
befolkning och andelen ogifta i den här gruppen ökade från 54,7 % 1825 till 64 % 1845.

42

inte nödvändigtvis tas som intäkt för att kvinnor definierades av sin relation till
en man. Som Pihl och Ågren påpekat användes mannens namn som en sorts
precisering av vem kvinnan var, men det behöver inte nödvändigtvis tolkas som
att hon sågs som ett bihang till sin make eller ha förminskat hennes möjligheter
att agera självständigt.46 Även mäns status var definierad av vem deras far men
kanske också morfar var.
Det kan dock vara intressant att se när dessa preciseringar ansågs viktiga.
67 % av de mål där kvinnorna identifierades socialt utifrån en manlig släkting
handlade om egendom, myndighet eller äktenskapsärenden av olika slag.47 Det
stämmer överens med vad som framkommit i tidigare forskning, att släkten var
viktig i egendomsfrågor och det är därför rimligt att kvinnors position i högre
grad relaterades till nära anhöriga i egendomsfrågor, vilka även inkluderar myndighetsärenden och äktenskapsärenden.48
Tabell 4: Kvinnornas sociala ställning uppskattad med hjälp av en nära anhörigs
yrke
Samhällselit
Borgerskap
Lägre ämbetsmän
Präster och akademiker
Bönder
Lägre betjäning, arbetare
och tjänstefolk
Övriga49
Totalt

1760
14
6
6
2
4

1780
11
16
11
0
14

1800
15
25
12
5
11

1820
30
37
7
6
23

1840
20
26
14
10
11

1860
7
9
2
2
6

totalt
97
119
52
25
69

1
2
35

9
3
64

32
7
107

46
12
161

37
11
129

21
2
49

146
37
545

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860. För indelningen i kategorier se bilaga 2.

Som synes av tabell 4 kom kvinnorna från alla delar av samhället. Eftersom
bortfallet50 är så stort är det svårt att uttala sig om regelrätta proportioner, men
man kan ändå diskutera vissa skillnader och förändringstendenser över perioden. Kvinnor som tillhörde en samhällselit var ungefär lika många under hela
46 Pihl & Ågren 2014 s. 181.
47 111 av ärendena där kvinnorna hade en social bestämning utifrån en manlig släkting
handlade om egendomsfrågor, till dessa kan också 172 ansökningar om myndighet räknas. 82
handlade om hor, äktenskap eller skilsmässa. I 350 av fallen var det maken som hade en
specificerad social titel, i 174 var det fadern som hade en specifikation, av vilka 152 var
myndighetsansökningar.
48 Bjarne Larsson 2010, Pihl & Ågren 2014.
49 Bland de övriga har också räknats anhöriga till straffade och sjömän, se bilaga 2.
50 Av totalt 1364 kvinnor har 545 identifierats utifrån en nära anhörig vilket alltså ger ett
bortfall på 819 kvinnor.
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perioden. De stora ärendekategorierna bland dessa var dels dispensansökningar
för myndighet dels tvister och besvär i egendomsfrågor.51 Kvinnor som kunnat
identifieras som bönder förekommer under hela perioden. De är dock dubbelt
så många år 1820 i förhållande till nedslagsåren före och efter.
De två numerärt största grupperna är dels kvinnorna från borgerskapet, dels
kvinnorna från ett arbetar- och tjänsteskikt. De är också de grupper som ökade i
antal under perioden. Bland kvinnorna från borgerskapet var den största ärendekategorin ansökningar om myndighet, 36 procent. Andra betydande
ärendegrupper var tvister och besvär i egendomsfrågor, besvär över domar mot
handelsöverträdelser och dispensansökningar om skilsmässa.52 Bland kvinnorna
från arbetar- och tjänsteskikt var olika typer av besvär och nådeansökningar
vanligast, dels för stöld och dels för brott mot handels- och brännvinslagstiftning. Även dispensansökningar var vanliga bland dessa kvinnor, oftast för
skilsmässa men även dessa kvinnor sökte dispens för att bli förklarade myndiga.53

Sammanfattning
I början av perioden kom kvinnorna huvudsakligen från samhällets övre skikt.
1760 tillhörde 40 procent av kvinnorna eliten i samhället. Nästan alla dessa har
kunnat identifieras som adliga antingen genom typen av ärende, genom sin titel
eller genom sitt namn. Kvinnorna från samhällseliten var ungefär lika många
under hela perioden, men deras andel minskade när antalet kvinnor som sökte
sig till justitierevisionen ökade.54
Andelen kvinnor som kan sägas tillhöra borgerliga grupper är ganska stor
under större delen av perioden. De borgerliga kom huvudsakligen från städer,
närmare hälften kom från Stockholm. Hit bör också näringsidkerskorna räknas.
Även de 10 mamseller eller demoiseller som finns i materialet och som saknar
annan bestämning kan räknas till den borgerliga gruppen. Sju av dessa sökte
myndighet.55

51 61 myndighetsansökningar, 28 tvister och besvär i egendomsfrågor.
52 43 myndighetsansökningar, 20 tvister och besvär i egendomsmål, 11 besvär med anledning
av handelsöverträdelser, 13 dispensansökningar om skilsmässa.
53 Nådeansökningar: 24 gällande stöld, 20 gällande handels- och brännvinöverträdelser, 18 för
annan person. Dispensansökningar: 19 för skilsmässa, 10 för myndighet, 9 för äktenskap.
54 När det gäller adliga namn har dessa kontrollerats mot listor på adelssläkter i Sverige och
Finland vilket gör att just dessa namn med relativt stor säkerhet går att använda. Titlarna ’’fru’’
och ’’änkefru’’ har också räknats som adliga, alla kvinnor utom 2 som titulerades med dessa har
kunnat bekräftas som adliga. De adligas numerär under perioden: 1760: 35, 1780: 16, 1800: 20,
1820: 18, 1840: 13, 1860: 7, totalt: 109 kvinnor.
55 Gruppen borgerskap och näringsidkerskor utgör 155 kvinnor, varav 78 kommer från
Stockholm. Räknar man in grosshandlarna och fabrikörerna m.m. är antalet 87 av 180 kvinnor.
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Den grupp som växte mest under perioden var gruppen kvinnor som har
kunnat identifieras som kommande från samhällets lägre skikt. Om man räknar
samman de kvinnor som genom en nära anhörig identifierats komma från lägre
skikt med arbeterskorna och kvinnorna som försörjde sig med hushållsarbete, så
ökade dessa från 1 kvinna 1760 till 54 kvinnor 1840.56 Dessutom bör många av
de kvinnor som titulerades piga också kunna räknas till den gruppen.
Titeln piga användes om 182 kvinnor totalt. Denna titel ökade kraftigt under perioden. Benämningen piga kunde vara en yrkesbeteckning: legopiga,
tjänstepiga, som tjänande i ett hushåll, vilket var den vanligaste sysselsättningen
för arbetande kvinnor.57 Den kunde också, framför allt bland befolkningen på
landsbygden, syfta på kvinnans position i ett hushåll som ogift och underordnad.58 Av pigorna har 9 identifierats som döttrar till bönder, torpare eller
backstugusittare. Men många av pigorna, 72 stycken, från år 1800 och senare
kom från städer. 13 av dessa har kunnat identifieras som tjänstefolk eller kommande från samhällets lägre skikt och för dem var piga antagligen en
yrkesbeteckning.
När det gäller titeln jungfru har tidigare forskning lyft fram att denna titel
förflyttades nedåt på den sociala skalan, från att vid mitten av 1700-talet användas om ogifta kvinnor från samhällets övre skikt, till att mot mitten av
1800-talet alltmer sammanfalla med titeln tjänstejungfru och användas om lägre
skikt i samhället.59 Under 1700-talet användes titeln i justitierevisionen om
ogifta kvinnor ur samhällets elit; av 21 jungfrur 1760 har 11 identifierats som
adliga. Det verkar som om titeln blev mindre vanlig under 1800-talet. Vad som
dock framför allt är slående är i vilka sammanhang kvinnor kallades för jungfru,
66 av de 72 jungfrurna förekommer nämligen som myndighetssökande, det
gäller både adelsjungfrur och tjänstejungfrur.
Det har framgått att det finns skillnader när det gäller i vilka ärenden de
olika kvinnorna förekommer. Att de var så många som kom ur de lägre skikten
i samhället gör att man kan fundera på vilka resurser som krävdes för att få sin
56 54 är summan av kategorin lägre betjäning, arbetare och tjänstefolk ur tabell 4 och
kategorierna arbeterskor och tjänstefolk ur tabell 3, det är dock tre överlappningar.
57 Se Qvist 1960, Bladh 1991, Ling 2011.
58 Jansson 2013, Pihl & Ågren 2014 s. 186.
59 Användning av titeln ’’jungfru’’: År 1760 använd om 21 kvinnor varav 11 adliga, de övriga
kom ur övre eller mellanskikt i samhället. Även år 1780 var 9 av 16 adliga och år 1800 12 av 23.
De icke-adliga år 1760 som kunnat placeras socialt var döttrar till en auditör, en dotter till en
magister och pastor, en dotter till en häradsskrivare, en dotter till en handelsman. År 1820 var det
bara 6 kvinnor som titulerades jungfru. För två av dessa förekom titeln i kombination med titeln
hushållerska, för en i kombination med titeln fröken. Alla kvinnor utom fem som titulerades
jungfru fram till 1840 sökte myndighet. Undantag: 3 ansökningar om att få träda i ofrälse gifte:
1760101018, 1760108027, 1780110048, en ansökan om att av nåd få försälja ett säteri till
skulders betalande 1780105014, en tvist angående arrende för ett säteri 1820112085. En kvinna
titulerades jungfru Anna Charlotta Wulf och sökte nåd för ståthållarämbetets dom för olovlig
brännvinsförsäljning 1860100800.
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sak prövad av justitierevisionen. Många av de mindre resursstarka kvinnorna
förekommer i anledning av brottmål och verkar i många fall fått hjälp att författa och skicka in sina överklaganden till justitierevisionen. Många av dessa
ärenden avslogs summariskt, men det fanns ingen spärr som hindrade dem från
att tas till behandling. Men många av dessa kvinnor sökte också myndighetsförklaring. För att diskutera detta måste man se närmare på vilka typer av
problem som föranledde att kvinnorna förekommer i justitierevisionens
material.

Varför förekommer kvinnorna i justitierevisionens
material?
Den klassificering av ärenden som gjordes i nedre revisionen finns påskriven på
akterna. I den anteckningen görs ofta en anmärkning om innehållet i ärendet,
som att det är en nådeansökning för stöld, eller en ansökning om resning i en
egendoms- och arvstvist eller ansökan om myndighet. Dessa anmärkningar har
varit utgångspunkten när jag definierat ärendena. Jag har också gjort en översiktlig läsning av själva huvudinlagan: deduktionen, besväret, ansökningen, för
att bekräfta, precisera eller komplettera denna klassificering. Utifrån denna
översiktliga genomgång av innehållet i akterna har det varit möjligt att sortera
ärendena i olika grupper kopplade till fyra olika regleringsområden: egendomsärenden, arbets- och handelsärenden, äktenskapsärenden och myndighetsansökningar.
Utgångspunkten har således varit den klassificering som gjorts vid ärendebehandlingen i justitierevisionen, men arbetet följer inte denna slaviskt. Till
exempel finns det ingen klar skillnad mellan brottmål och civila mål i den här
indelningen. Egendomskategorin innehåller både brottmål och civila mål, medan arbets- och handelskategorin innehåller övervägande brottmål. Det görs
heller inte någon skillnad mellan rättsmål och ansökningsärenden. Gudrun
Andersson har diskuterat olika rättsliga kategoriseringars betydelse för studier av
genusrelationer i tidigmodern tid, och menat att en uppdelning mellan civilmål
och brottmål skulle bli för begränsande, delvis därför att den tidigmoderna
lagen inte låter sig kategoriseras enligt samma principer som den moderna, eftersom vad som betraktas som brott beror på hur regleringen är utformad.
Hennes utgångspunkt blir istället att studera vilka sfärer i samhället som rätten
reglerade, och vilka aktörer som förekom i dessa sammanhang.60 Jag ansluter
mig till detta synsätt och har gjort en indelning av ärendena med grund i de
frågor som de behandlar och de regleringsområden som dessa relaterar till.

60 G Andersson 1998 s. 62ff. och där refererad forskning.
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Tabell 5: Kvinnors ärenden i justitierevisionen grupperade utifrån regleringsområde
Kategori
Egendom
Arbete och handel
Äktenskap
Myndighet
Övriga
Totalt

1760
21
1
12
23
23
80

1780
37
6
20
23
35
121

1800
36
18
15
51
84
204

1820
59
18
31
78
107
293

1840
35
80
19
110
127
371

1860
36
31
20
1
76
164

totalt
224
154
117
286
452
1233

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Jag har alltså identifierat fyra regleringsområden som diskuteras i justitierevisionen. Tillsammans omfattar dessa 63,5 procent av kvinnornas mål. De mål
som hamnar utanför är huvudsakligen besvärsmål och nådeansökningar i anledning av olika typer av brott. Denna indelning av ärendena i fyra grupper ligger
till grund för analysen i kapitel tre, fyra och fem. En närstudie av alla de 781
målen har dock inte varit möjlig och ett sekundärt urval har därför varit nödvändigt. Totalt har 186 mål varit föremål för en närstudie. Urvalet av dessa har
gjorts i två led. För det första har de tre första volymerna i respektive aktserie för
varje nedslagsår varit föremål för en pilotstudie som omfattat alla akter som
faller inom det primära urvalskriteriet, det vill säga att det finns en kvinnlig
huvudpart. Denna studie omfattar 47 ärenden.61 Här återfinns alltså även mål
om till exempel stöld och barnamord. Detta har jag gjort för att få en överblick
över de situationer som de kvinnor som sökte till justitierevisionen konfronterades med. När dessa analyserats i relation till katalogen har vissa målkategorier
visat sig vara särskilt viktiga, för att de behandlar särskilt intressanta teman i
förhållande till mina frågeställningar. En sådan är myndighetsansökningar och
en annan är boskillnadsansökningar. För det andra har urval gjorts utifrån de
uppgifter som samlats in om kvinnorna och deras ärenden i justitierevisionen.
Detta urval är inte gjort utifrån statistiska metoder utan är ett resultat av den
genomgång av dessa ärenden som görs fortsättningsvis i detta kapitel. Detta
omfattar 139 ärenden.62

61 1760: 12 utslagshandlingar, 2 revisionsakter; 1780: 9 utslagshandlingar, 1 revisionsakt;
1800: 7 utslagshandlingar 0 revisionsakter; 1820: 6 utslagshandlingar, 1 revisionsakt; 1840: 3
utslagshandlingar, 0 revisionsakter; 1860: 3 utslagshandlingar, 3 revisionsakter.
62 186 ärenden fördelade över nedslagsåren, 1760: 22 utslagshandlingar, 2 revisionsakter;
1780: 18 utslagshandlingar, 4 revisionsakter; 1800: 25 utslagshandlingar, 2 revisionsakter: 1820:
32 utslagshandlingar, 10 revisionsakter; 1840: 44 utslagshandlingar, 8 revisionsakter; 1860: 15
utslagshandlingar, 4 revisionsakter. Av dessa har 20 fallit bort därför att de inte innehållit
information som jag har kunnat använda. Alltså återstår 166 akter som finns citerade i
avhandlingen.
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Egendom
236 kvinnor förekommer i justitierevisionen i 224 fall som handlar om egendom under hela perioden. Ungefär 70 procent av dessa kom från
landsbygden.63 Mängden ärenden höll sig relativt konstant över hela perioden,
även om 1820 sticker ut med betydligt många fler ärenden än övriga år. Beroende på den totala ärendeökningen minskade egendomsärendenas andel av den
totala ärendemängden dock under perioden från 26,3 procent 1760 till 9,4
procent 1840.
Egendomsärendena
Egendomsärendena bestod av olika typer av ärenden som har det gemensamt att
huvudfrågan är kopplad till egendomsreglering av olika slag. Många av målen
var mycket komplicerade. Det gör också att det är svårt att sortera upp ärendena
i tydliga kategorier då de innehåller många element och kan ha behandlats på
olika sätt i olika instanser. Komplexiteten är en orsak till att ärendena gick hela
vägen till högsta instans. Till exempel kunde de vara ägorätts- eller arvstvister. I
de flesta fall handlade det om jordegendomar. Många ägorättstvister handlade
om besittningsrätt och skattköpsrätt till hemman. Framför allt arvstvisterna
rörde ofta konflikter med olika släktmedlemmar. Dessa konflikter kunde för det
första vara mellan barn och föräldrar. Ett exempel på ett sådant mål är hustru
Margareta Danielsdotters resningsansökan i ett mål där fadern förskingrat hennes modersarv. För det andra kunde konflikterna vara mellan myndling och
förmyndare. Ett exempel på ett sådant mål är Juliana Ersdotters resningsansökan med anledning av att hennes förmyndare och svåger sålt föräldrarnas jord.
För det tredje kunde konflikter vara mellan kvinnor och deras släktingar som
till exempel hustru Anna Greta Anderssons arvstvist med sina farbröder.64
En annan typ av egendomsärenden var konflikter angående makens förvaltning av hustruns egendom och hushållets skulder.65 Endast få av dessa mål
behandlar dock fast egendom. Lagens utförliga reglering av ärvd jord gjorde att
kvinnor som hade ett arv i form av jord hade en tydligt definierad äganderätt,
likaså att maken hade en tydligt begränsad dispositionsrätt och rättskapacitet till
hustruns ärvda jord. Det fanns alltså regler som tydliggjorde makarnas handlingsutrymme. Det var därför troligen inte särskilt vanligt att makar direkt sålde

63 164 av 236 kvinnor kom från landsbygden, gäller 157 av 233 ärenden.
64 1800105037, 1800110077, 1820109064. Cirka 41 ärenden har kunnat identifieras som
arvstvister. En särskild typ av ägotvister är besvären mot ägodelningsrätternas beslut i samband
med skiftesreformer, vilket gäller 14 ärenden. Denna problematik har lämnats utanför
avhandlingen.
65 Cirka 40 ärenden har kunnat identifieras som konflikter mellan makar om egendom eller
skulder.
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eller pantsatte hustruns ärvda jord. Det innebar ju ett tydligt lagbrott.66 Att så
få exempel finns i justitierevisionen kan också bero på att dessa mål bör ha varit
relativt entydiga och därför inte överklagades ända upp i högsta instans. Då de
förekommer handlar det om komplexa ärenden, som till exempel Märtha
Jonsdotters deduktion angående att hennes man, henne ovetande, avtalat bort
rätten att föra talan i en tvist om hennes arvejord.67
Majoriteten av de ärenden som inbegriper en tvist mellan makar verkar
handla om skulder. Dessa ärenden rör ofta tvister om makarnas fordringar och
skulder och som fördes mellan kvinnorna, eller paret, och deras borgenärer eller
gäldenärer. Till största delen återfinns dessa ärenden på 1800-talet. En särskild
kategori bland skuldfordringsmålen är boskillnadsärendena.68 Rätten till
boskillnad, som infördes med 1734 års lag och reglerades tydligare genom 1773
års konkurslag, innebar en möjlighet för hustrur att friskriva sin del av den gemensamma egendomen från makens enskilda skuld vid en konkurs.69
Kvinnorna i egendomsärendena
När det gäller den sociala fördelningen av kvinnorna kan man främst konstatera
att kvinnorna i den här ärendekategorin kommer från en besutten del av befolkningen. 20 procent av kvinnorna bland egendomsärendena kan räknas till
samhällseliten, och andelen var störst i början av perioden.70 Det är också bland
egendomsärendena man återfinner nästan alla kvinnor som identifierats komma
från denna grupp, antingen som parter i olika former av tvister eller som myndighetssökande.71 Endast 13 personer, 5,5 %, kommer från gruppen lägre
betjäning, arbetare och tjänstefolk. Detta antyder att de lägre skikten inte så
ofta hade egendom att tvista om och därför i mindre utsträckning berördes av
problemkomplex kopplade till egendom, men det kan också förklaras med att

66 Maria Ågren konstaterar att det inte finns särskilt många exempel på den här typen av

klagomål på makar. Dels eftersom kvinnors processrätt var begränsad, dels eftersom man kan tro
att många försäljningar av hustruns egendom faktiskt var gemensamma beslut för hushållets
gemensamma bästa. Ågren 2009a s. 120-121.
67 1780212141, se vidare kapitel 3.
68 Boskillnadsärendena har uppskattats till 14 som alla tagits med i studien i följande kapitel:
1780201171, 1800211281, 1820202221, 1820208171, 1820209072, 1820212112,
1820212113, 1820212191, 1840209091, 1840209302, 1840211161, 1860100340,
1860200002, 1860200248.
69 Ågren 2009a s. 150.
70 53 kvinnor tillhörde gruppen samhällselit. I den siffran har också räknats övrig adel. Under
hela perioden uppgår gruppen till antalet: 1760: 14, 1780: 6, 1800: 4, 1820: 15, 1840: 6, 1860:
8.
71 Av 89 kvinnor som identifierats som grosshandlare/fabrikörer, högre ämbets- och
tjänstemän, militära officerare och tjänstemän, förekommer 81 med anledning antingen av
egendomstvister eller av myndighet.
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det, för den här typen av ärenden, krävdes vissa resurser för att driva ett mål till
justitierevisionen.72
Den största gruppen bland egendomsärendena i justitierevisionen kan sägas
tillhöra ett besuttet skikt av den rurala befolkningen. Hit kan man räkna de
kvinnor som kan identifierats som bönder, vilka var 26 till antalet. Men man
bör också med relativt stor säkerhet kunna räkna in de andra kvinnor som sökte
om egendom och kom från landsbygden, som till exempel hustru Maja
Pehrsdotter som sökte om resning angående återbördande av en del i ett
skattehemman, eller änkan Lisa Johansdotter som sökte resning i en tvist med
sin makes syskonbarn angående klyvning av och förmånsrätt till ett kronohemman, eller änkan Richters deduktion mot Utgårds hemmansägare angående
äganderätten till detsamma. Dessa kvinnor titulerades oftast enbart som hustru
eller änka, ibland med referens till en geografisk plats, som änkan Ingrid
Carlsdotter i Måstad.73 Sammanräknat står dessa kvinnor för närmare hälften
av egendomsärendena.74
Egendomsärendena utgjordes i stor utsträckning av civila tvister av olika slag.
Som redan konstaterats var änkor den största gruppen bland tvistemålens parter. Detsamma gällde för hela gruppen av ärenden rörande egendom, där 56
procent av kvinnorna var änkor.75 Det stämmer med den tidigare forskning
som säger att änkorna hade störst rättskapacitet och att detta syntes tydligast i
egendomsärenden.76
Tvisterna rörde ofta hustrurs och änkors ansvar för makarnas skulder och
fordringar efter dödsfall och konkurs. Dessa mål innehöll därför konflikter om
vad som skulle räknas till den gemensamma egendomen liksom även om makarnas respektive ansvar för skulder, såsom till exempel Maria Christina
Granskogs ärende om ändring i Göta hovrätts utslag i ett konkursmål angående
en skuld i makens dödsbo, tobaksplantören Ekmans frånskilda hustru Elisabeth
Larssons deduktion mot revisorn Nyman angående hennes betalningsskyldighet
för makens skulder, eller Sidenfabrikören Joh. Bergers deduktion mot hustru
Maria Regina Wikman angående en fordran han haft i hennes och hennes numera frånskilda mans bo före skilsmässan, eller änkan Ulrika Kullgrens
72 Av dessa har kvinnornas anhöriga kunnat identifieras som: 1 hantverksbetjäning; 2 lägre

betjäning; 3 soldater; 1 tjänstefolk och arbetare; 6 torpare, åbor och backstugusittare.
73 1800105077, 1800112009, 1840208261, 1840204271.
74 Siffran omfattar de kvinnor bland egendomsärendena vilka uttryckligen har identifierats
som bönder: 18, ytterligare 8 kvinnor kan utifrån innehållet i ärendena räknas hit. 6 kvinnor har
identifierats som torpare, åbor, backstugusittare. Dessa utgör 13,6 procent av kvinnorna i
egendomsärendena. Räknar man in övriga kvinnor utan identifiering som kom från landsbygden:
72 kvinnor (undantaget en kvinna med titeln fru) utgör dessa 44 procent av kvinnorna i
egendomsärendena.
75 Av de 236 kvinnorna i egendomsärendena var 132 änkor, 40 gifta kvinnor, 5 antingen gifta
eller änkor, 13 ogifta kvinnor, 4 frånskilda kvinnor, 42 kvinnor med civilstånd okänt.
76 De fall där det klargjordes om civilståndet var änka eller gift kvinna handlade oftast om
jordtransaktioner. Se även Bjarne Larsson 2010 s. 194-201, Pihl & Ågren 2014 s. 180.
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deduktion angående förändrade villkor för en skuld efter makens död.77 Dessa
ärenden blev vanligare på 1800-talet och belyser att makarnas respektive ansvar
för skuld var ett problem som diskuterades i justitierevisionen.
Endast 13 ogifta kvinnor återfinns i justitierevisionen bland egendomsärenden. Hälften av dessa förekommer med anledning av skuldfordringar och hälften förekommer i arvstvister.78 Även om de ogifta kvinnorna som förekommer i
egendomsärenden var få, kan man av innehållet i ärendena se att ett viktigt
problemkomplex var förvaltningen av ogifta kvinnors egendom, till exempel
Juliana Ersdotters eller Anna Greta Anderssons tvister med förmyndare om
arvsuppgörelser.79
När det gäller kvinnors handlingsutrymme att ingå avtal och att försätta sig
och hushållet i skuld råder viss osäkerhet i tidigare forskning om gränserna för
detta. I justitierevisionens material förekommer kvinnor som både gäldenärer
och fordringsägare, ofta men inte alltid i relation till ett hushåll. Jungfru
Margaretha Boije bad om tillåtelse att få sälja Norrby Säteri för att betala en
skuld. Hon var myndigförklarad och hade skuldsatt sig för att bekosta sin systersons utbildning. Ett annat exempel är bromånglerskan Johanna Sophia
Söderbergs besvär över överståthållarämbetet med anledning av en obetald
skuld, hon var en ogift näringsidkerska och skulden härrörde från hennes verksamhet.80
Från egendomsärendena har 42 egendomstvister och fordringsärenden, liksom 13 boskillnadsmål ingått i den närstudie som presenteras i följande kapitel.
Framför allt kommer dessa att diskuteras i kapitel tre som behandlar egendom,
men 20 av de 55 ärendena behandlas också i kapitel 5 om handlingsutrymme i
äktenskap eftersom de rör frågor om makarnas respektive handlingsutrymme
och ansvar.81

Arbete och handel
Ärendena som rörde arbete och handel utgör 12,5 procent av kvinnornas mål
över hela perioden. Dessa ärenden var dock mycket få under 1700-talet och
härrör därför huvudsakligen från den andra halvan av perioden. De ökade
snabbt från 1800-talets början. För åren 1820, 1840 och 1860 stod dessa för
15,6 procent av kvinnornas mål. En markant minskning hade dock skett
77 1780104103, 1820212185, 1840207151, 1860200204.
78 Fordran och skuld: 1780105014, 1800109079, 1820102110, 1820103027, 1820108006,
1820211291, 1860200237 arvstvist: 1780101104, 1780107055, 1820102116, 1820112085,
1820212182, 1840109041.
79 1800110077, 1820109064.
80 1780105014, 1820108006.
81 Egendomsärendenas fördelning över nedslagsåren: 8 från 1760, 8 från 1780, 5 från 1800,
18 från 1820, 11 från 1840, 5 från 1860.
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1860.82 Till denna kategori har räknats för det första nådeansökningar för brist
på laga försvar, för det andra besvär och nådeansökningar för handelsöverträdelser och för det tredje besvär och nådeansökningar för olaga hysning.
Nådeärenden gällande brist på laga försvar
Nådeansökningarna från kvinnor som dömts för försvarslöshet uppgick till 68
ärenden, alla från den andra halvan av undersökningsperioden.83 Under den
period jag behandlar fanns en skyldighet att arbeta, vilken reglerades genom ett
arbetstvång formulerat i tjänstehjonsstadgan eller legostadgan. Denna gällde
framför allt de lägre samhällsskikten, de som saknade jord eller andra medel.
Den första legostadgan kom 1664 och följdes av flera under 1700- och 1800talen. De gällde alltså även under 1700-talet men då verkar stadgorna inte ha
genererat några ärenden i jusititerevisionen. Tjänstehjonsstadgorna delade upp
den arbetsföra befolkningen mellan husbönder som skulle ge laga försvar, och
tjänstetagande som hade skyldighet att inneha laga försvar. Att inneha laga försvar innebar alltså att man hade en tjänst där man fick sin utkomst. Vanligen
städslades man för ett år i taget, så kallad årstjänst. De som saknade laga försvar
betraktades som lösdrivande vilket var straffbart och kunde medföra att man
sattes på arbetshus, för kvinnor innebar det ofta spinnhus. Arbetstvånget hade
flera förespeglade funktioner: dels att lösa fattigvårdsfrågan eftersom de medellösa skulle ha tjänst och försvar hos sin arbetsgivare, dels att inpränta
arbetsmoral i befolkningen och förebygga lättja.84
Handelsöverträdelser
Ärendena om handelsöverträdelser är 75 till antalet och omfattar 95 kvinnor.
Av handelsmålen rörde 76 procent olika överträdelser mot regleringar av dryckesförsäljning och tillverkning, som olovlig brännvinsbränning eller försäljning
av brännvin på otillåten tid. Alkohollagstiftningen under perioden förnyades vid
ett flertal tillfällen. Den kritiserades också som otydlig och orättvis. Tidigare
forskning liksom samtida kritiker menade att de kvinnor som drabbades av
regleringen var de som kommit i konflikt med polisbetjäningen vilken också,
som angivare, fick del av böterna. Kvinnorna hade ofta sålt alkohol vid tidpunkter på dygnet då detta inte var tillåtet, eller sålt alkohol utan att mat
serverats samtidigt.85 Handelsmålen var en stadsbaserad kategori, huvudsakligen

82 Ärendena minskade till 31 ärenden 1860 från 80 ärenden 1840. Den minskningen är
relativt sett större än den generella ärendeminskningen och den orsakas i huvudsak av att
försvarslöshetsärendena minskade från 54 ärenden 1840 till 11 ärenden 1860.
83 1820: 3, 1840: 54, 1860: 11.
84 Qvist 1960 s. 44, Inger 1986 s. 226-228, Harnesk 1990 s. 32-35, Artæus 1992.
85 För lagstiftningen se Danckwardt 1823. Om kritiken mot lagstiftningen se Bladh 1997a s.
15, för en samtida kritik se Lindeberg 1839 s. 215, Aftonbladet 1836-07-20, 1849-11-16.
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kom kvinnorna från Stockholm.86 Alla mål från landsbygden rörde
brännvinsbränning eller brännvinsförsäljning.
Olaga hysning
Ytterligare en ärendekategori har räknats bland arbets- och handelsärendena: de
kvinnor som dömts för olaga hysning, det vill säga att de upplåtit husrum till
främmande personer. Dessa ärenden är få till antalet, 11 stycken från andra
halvan av perioden, och alla utom ett kommer från Stockholm. De har räknats
till den här kategorin eftersom detta var ett sätt att försörja sig. Under 1800talet var det vanligt att ensamstående kvinnor, ofta änkor, hyrde ut rum i bostaden till andra personer, ofta till ogifta män som inte hade någon ordnad
hushållning. Det kunde ge änkor möjlighet att bo kvar i sin bostad efter makens
död. I de här målen kan också finnas en inblandning med olovlig försäljning av
mat och dryck eftersom de inhysta ofta serverades mat.87
De inhysta fick dock inte vara försvarslösa, något som kunde vara anledning
till åtal, särskilt om kvinnan ifråga var krögerska eftersom de hade skyldighet att
anmäla alla resande till myndigheterna. Näringsidkerskan Anna Margaretha
Lundgren överklagade att hon dömts till 40 riksdalers böter för att ha haft sex
personer boende hos sig i anslutning till sin krog, utan att ha meddelat detta till
poliskammaren.88
Kvinnorna i arbets- och handelsärendena
Totalt 175 kvinnor återfinns i justitierevisionen i 154 fall som handlar om arbete och handel. 70 procent av kvinnorna kom från städer vilket gör den här
kategorin till en övervägande stadskategori. Flertalet av kvinnorna i arbets- och
handelsärendena kom från samhällets lägre skikt och borgerliga grupper.89 Endast en kvinna har kunnat identifieras från samhällets elit. Det var spegelfabrikörshustrun Brita Maria Lundin från Stockholm som salufört en sobelmuff i sin
nipperbod, vilket körsnärsämbetet ansett som ett inkräktande på deras handelsområde. Det faktum att hustru Lundin drev en egen rörelse kan dock tyda på
att makens verksamhet inte var av det lönsammare slaget.90 22 kvinnor, 12,5
procent, i den här ärendekategorin titulerades som näringsidkerskor.
86 57 handelsmål rörde överträdelser mot alkohollagstiftningen. 48 handelsmål kom från

städer varav 35 kom från Stockholm.
87 Sundin 1992 s. 219, Artæus 1999 s. 23-24. Jämför Kay 2003 för samma fenomen i
England.
88 1840103138.
89 Jag har kunnat identifiera 80 av dessa kvinnor socialt, av dessa kom 37 från samhällets
lägsta skikt (21 %): 2 hantverksbetjäning, 11 lägre betjäning, 9 soldater, 4 straffade och
lösdrivare, 10 tjänstefolk och arbetare, 1 hovlakej. 10 kvinnor har identifierats från den borgerliga
gruppen: 1 grosshandlare och fabrikörer, 3 handlande och företagande, 6 hantverkare. Av de 95
kvinnor som inte hade någon social tillhörighet: 9 pigor, 1 jungfrur, 4 kvinnspersoner, 1 mamsell.
90 1800109064.
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Nådeansökningarna för brist på laga försvar handlar om brott mot tjänsteplikten, och här finner man således de kvinnor som enligt samhället borde försörja sig genom att inneha årstjänst. Under perioden sökte sig 69 kvinnor till
justitierevisionen på grund av försvarslöshet. 49 av dessa kom från städer, varav
37 kvinnor kom från Stockholm. Förklaringen till det stora antalet kvinnor från
Stockholm kan vara antingen att mycket fler kvinnor ställdes till svars för försvarslöshet i Stockholm, eller att det låg närmare till hands för dessa att överklaga domarna till justitierevisionen. Man kan tänka sig att närheten bör ha
spelat en viss roll.
I tidigare forskning har det hävdats att det huvudsakligen var ogifta kvinnor
som berördes av tjänstetvånget. Gunnar Qvist har hävdat att både gifta kvinnor
och änkor troligen var befriade genom det försvar som deras makar och deras
samhällsställning utgjorde.91 De flesta kvinnor som förekommer i justitierevisionen med anledning av tjänstestadgorna var ogifta, vilket alltså styrker tidigare
forskning. Jag har kunnat identifiera 24 ogifta kvinnor. Änkor verkar dock,
utifrån justitierevisionsmaterialet, också ha kunnat ställas till svars för försvarslöshet. Jag har identifierat 7 änkor.92 För mer än hälften är civilståndet okänt,
vilket stämmer med det mönster jag funnit att kvinnor som åtalats för brott i
högre utsträckning saknar sociala titlar och som jag menar beror på att de betraktats som ärelösa och att deras sociala ställning därför ansetts ovidkommande.
Av de kvinnor i denna ärendekategori som kunnat placeras socialt kommer
alla från de lägre skikten i samhället.93 Av utformningen av tjänstehjonsstadgorna att döma står det klart att kvinnorna ur tjänstefolksgruppen i stor utsträckning bör ha räknats bland dem som borde inneha årstjänst. Ann Ighe har i
sin avhandling hävdat att ett av skälen till att söka myndighet var att undkomma tjänstetvånget.94 38 kvinnor har kunnat identifieras som att de själva
arbetade för sin försörjning som hushållerskor eller tjänstefolk, alltså inte genom
att deras fäder eller makar var tjänstefolk. Av dem sökte 24 kvinnor om myndighet, vilket för dessa skulle kunna vara ett sätt att undkomma arbetstvånget.

91 Qvist 1960 s. 44. Jämför Edgren 2001 s. 85 som menar att alla kvinnor oavsett civilstånd
som vårdade gamla och små barn enligt legostadgorna vid 1700-talets mitt inte skulle straffas för
lösdriveri. Enligt Vainio-Korhonen var ogifta kvinnor som hade vård om sina barn eller sjuka
föräldrar befriade från arbetstvånget, Vainio-Korhonen 2013.
92 I materialet finns också 2 gifta kvinnor. I ena fallet är det dock maken som är försvarslös,
målet är upptaget eftersom hustrun är drivande, i det andra fallet är maken en före detta soldat,
det är möjligt att han inte längre fanns i närheten. Exempel på ett ärende där en änka ställdes till
ansvar för försvarslöshet är 1840109007.
93 15 kvinnor placerade i lägre skikt enligt titel. Av titeln, ’’piga’’ eller ’’spinnerska’’, kan man
se att de tillhörde en tjänsteklass. Flera titulerades också ’’kvinna’’ och ’’kvinnfolk’’.
94 Ighe 2007 s. 149.
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Majoriteten av kvinnorna som förekommer i justitierevisionen med anledning av handelsöverträdelser var antingen gifta eller änkor.95 En förklaring till
detta är den stora andelen alkoholärenden. Enligt tidigare forskning var mindre
än 10 procent av näringsidkerskorna och krögerskorna i Stockholm ogifta vid
1800-talets början, för att sedan öka till en tredjedel vid seklets mitt. Framför
allt krognäringen fortsatte att vara en näring för gifta kvinnor. Tre av de fyra
ogifta kvinnorna i justitierevisionen som åtalats för handelsöverträdelse återfinns
1860, vilket skulle stämma med resultaten i tidigare forskning.96
Det verkar också finnas ett samband mellan civilstånd och den sociala grupp
som kvinnorna rekryterades från. Irene Artæus undersökning av Västerås placerar krögerskorna, utifrån männens yrke, inom lägre samhällsskikt såsom lägre
borgerskap och tjänstemän. Gunnar Qvist har visat att i de näringar där många
kvinnor kom från en tjänstefolks- och arbetargrupp var också andelen gifta
kvinnor högre, som bland krögerskor och månglerskor, medan de ogifta blev
fler där medelklassinslaget var större, främst nipperhandeln.97 De jag ser i den
här undersökningen är framför allt krögerskor, och dessa var huvudsakligen
gifta och kom från ett lägre borgerligt skikt eller från arbetande skikt. Det
stämmer alltså med tidigare forskning.
Från arbets- och handelsärendena har 17 ärenden som behandlar handel, 7
ärenden angående försvarslöshet, och 1 ärende om olaga hysning ingått i den
närstudie som presenteras i följande kapitel. Framför allt kommer dessa att diskuteras i kapitel fyra som behandlar försörjning genom eget arbete och verksamhet.98

Äktenskap
De ärenden som rörde äktenskap utgjorde 9,5 % av kvinnornas mål, 119 kvinnor förekommer i justitierevisionen i äktenskapsärenden. Huvudsakligen återfinns gifta kvinnor i den här kategorin. Ärendena kan delas upp i två kategorier:
dels de ärenden som handlar om skilsmässa, dels dispensansökningar för äktenskaps ingående när det fanns olika typer av hinder.
Skilsmässa
Under perioden handlar 66 av kvinnornas mål om skilsmässa. 1734 års lag
stadgade egentligen bara två grunder för skilsmässa: hor och egenvilligt övergivande. En kunglig dispenspraxis i äktenskapsskillnadsmål utvecklades från slutet
95 68 procent: 33 änkor, 31 gifta, 1 antingen änka eller gift, dessutom 26 kvinnor med okänt
civilstånd varav 15 hade någon form av yrkestitel. Endast 4 av de 95 kvinnorna i handelsärendena
var ogifta. Bland de som tituleras som näringsidkerskor var 7 kvinnor ogifta.
96 Qvist 1960 tabell 24 s. 360f., Bladh 1991 tabell s. 96.
97 Qvist 1960 s. 276ff. och tabell 24 s 360f, Artæus 1999 s. 12.
98 Arbets- och handelsärendenas fördelning över nedslagsåren: 1 från 1780, 4 från 1800, 6
från 1820, 12 från 1840, 2 från 1860.
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av 1600-talet, som innebar att man kunde få skilsmässa i händelse av osämja,
brott och straff samt obotlig sjukdom. Enligt rättshistorikern Ivar Nylander som
studerat utvecklingen av denna dispenspraxis tillkom den framför allt efter påverkan utomlands ifrån. Dispensgivningen ökade enligt Nylander under 1700talet och den vanligaste orsaken till ansökningarna var äktenskaplig missämja.
Att göra missämja till ett lagstadgat skäl hade dock varit omöjligt eftersom det
skulle kunna uppmuntra till osämja för att uppnå skilsmässa. Nylander har
också visat hur dispensgivningen präglades av rädsla för att skapa prejudikat. I
1810 års skilsmässoförordning utökades de lagstadgade grunderna till att inkludera livstids fängelse och vansinne. Då stadgades också ett antal särskilda anledningar till äktenskapsskillnad som skulle falla under Kungl. Maj:ts dispensrätt.
Dessa var benådad dödsdom, vanärande brott, fästningsstraff, slöseri, dryckenskap och våldsamt sinnelag, samt osämja vilket uttrycktes som ’’när en sådan
stridighet i lynne och tänkesätt hos bägge makarna sig yppar, som under beständiga tillfällen till utbrott slutligen övergår i avsky och hat’’. Skilsmässa
fortsatte alltså vara en komplicerad process i de flesta fall.99 De flesta skilsmässoärendena i justitierevisionen är dispensansökningar för skilsmässa, huvudsakligen från perioden efter 1810. Man kan alltså konstatera att det blev vanligare
med dispensansökningar efter den nya skilsmässoförordningen.100
Dispensansökningar om äktenskap
Under nedslagsåren förekommer 53 kvinnor i äktenskapsärenden, fördelade på
51 ärenden, som huvudsakligen består av olika typer av dispensansökningar,
som för att få träda i annat gifte efter skilsmässa eller efter upplöst äktenskap
eller horsbrott, att få träda i ofrälse gifte samt att få träda i nytt gifte inom änkeåret. Den största kategorin var utan tvekan äktenskapsansökningar mellan kusiner, men den kategorin är alltså bortvald av tidigare redovisade skäl. De övriga
ärendena ibland äktenskapsmålen är hemställanden från hovrätter och konsistorium om fullbordande av äktenskap efter lägersmål och hor.101
Kvinnorna i äktenskapsärendena
Vilka var då kvinnorna som förekommer i justitierevisionen med anledning av
äktenskap. Hälften av skilsmässoansökningarna kom från städer, både sammanlagt under perioden och under respektive nedslagsår. 11 av de totalt 66
99 Nylander 1961 s. 212-219. För diskussion om reglering och normer kring skilsmässa i

Sverige under tidigmodern tid se till exempel Taussi Sjöberg 1988, Marklund 2004, Lindstedt
Cronberg 2009, Eriksson 2010.
100 Dispensansökningarna för skilsmässa är sammanlagt 52 under perioden: 1760: 2, 1780: 2,
1800: 4, 1820: 20, 1840: 12, 1860: 12. De övriga skilsmässoärendena består av nio
hemställanden från hovrätten eller konsistorium, fyra besvär och en resningsansökan.
101 Kvinnorna i äktenskapsärendena fördelades: 43 dispensansökningar varav 21 för äktenskap
efter skilsmässa eller hor; 8 för att få träda i ofrälse gifte; 6 att få träda i nytt gifte inom änkeåret; 8
övriga dispensansökningar. 7 hemställanden från hovrätter och konsistorium, 3 övriga ärenden.

56

kom från Stockholm. Gällande kvinnorna som förekommer i skilsmässoärendena har jag kunnat fastställa den sociala hemvisten för 77 procent. Därför går
det att uttala sig med större säkerhet i de här fallen än när det gäller till exempel
brottmål.102
Tabell 6: Kvinnorna i skilsmässosärenden utifrån nära anhörig
Samhällselit
Borgerskap
Lägre ämbetsmän
Bönder
Lägre betjäning, arbetare
och tjänstefolk
Uppgift saknas
Totalt

1760 1780 1800 1820
1
1
1
1
4
1
1
2
5
3
2
3

7

2
3
7

6
5
21

1840 1860
1
4
3
1
2
3

totalt
3
13
3
12

4
3
14

20
15
66

5
2
14

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Av tabellen kan man utläsa att kvinnorna som förekommer i justitierevisionen i
skilsmässoärenden huvudsakligen kom från samhällets mellan- och lägre skikt.
Detta stämmer också överens med resultaten i tidigare forskning som visat att
ansökningar om skilsmässor under tidigmodern tid i Norden i huvudsak kom
från samhällets lägre skikt.103 Bönderna utgör också en betydande grupp, liksom även borgerskapets lägre skikt som handlande och hantverkare. Endast en
kvinna hade en egen yrkestitel.104
Kvinnorna som återfinns bland dispensärendena för äktenskap kom från alla
delar av samhället, däremot skiljde sig dispensskälen. Bland dem som klassats
som tillhörande samhällets elit, nästan alla dessa adliga, ville två tredjedelar få

102 66 kvinnor förekommer i justitierevisionen i skilsmässoärenden, 51 av dessa har kunnat
identifieras utifrån en nära anhörig.
103 Av de övriga 15 kvinnorna har 2 identifierats som pigor, 8 titulerades hustru varav 6 hade
patronymika. De senare är svåra att placera men man kan anta att de inte kommer från samhällets
övre skikt. Jämför Annika Sandén som i en studie av Linköping i början av 1600-talet funnit att
’’det inte alls bara var samhällets lägsta skikt som begärde skilsmässa’’ Sandén 2005 s. 182f. Anna
Hansen menar att i Jämtland på 1600-talet var det lägre skikt som var mest förekommande.
Hansen 2006 s. 106-107. För norska förhållanden har Hanne Marie Johansen funnit att det
framför allt var människor ur samhällets lägre skikt som sökte skilsmässa, ofta var det kvinnor
som övergivits av sina makar. Johansen 2001 s. 142ff.
104 Denna enda kvinna var dessutom en tysk guvernant som sökte befrielse från den
äktenskapsförbindelse hon ingått i Frankrike med en fransk kapten och som inte fullbordats
genom vigsel vare sig i Frankrike eller i Sverige. Det är således inte en egentlig
skilsmässoansökning, se 1760111001.
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dispens till ofrälse gifte. Majoriteten av dem som tillhörde arbets- och tjänstefolk ville ha dispens att ingå äktenskap efter sedlighetsbrott.105
Från äktenskapsärendena har 33 skilsmässoärenden och 2 äktenskapsmål ingått i den närstudie som presenteras i följande kapitel. Framför allt kommer
dessa att diskuteras i kapitel fem som behandlar handlingsutrymme i äktenskap.
Några som rör egendomsfrågor diskuteras också i kapitel tre, och några som rör
arbete och verksamhet diskuteras i kapitel fyra.106

Myndighet
Ansökningarna om myndighet är den enskilt största ärendekategorin och utgör
23 procent av kvinnornas mål. Den tidigare forskning som finns om myndighetsförklaring av kvinnor har visat att ökningen av antalet myndighetsansökningar kraftigt översteg befolkningsökningen under samma period, särskilt
mellan 1825 och 1850. Trots det var ansökningarna få i relation till antalet
ogifta kvinnor i befolkningen som teoretiskt skulle ha kunnat utnyttja möjligheten. Britt Liljewall har uppskattat att totalt ungefär 8000 kvinnor sökte
myndighet genom dispens hos kungen under 1800-talet fram till 1858. Det kan
jämföras med att den vuxna ogifta kvinnliga befolkningen 1850 uppgick till
494 312 personer. Ansökningar om myndighet måste därför tolkas som undantag menar både Liljewall och Ighe.107 Den stora ökningen av antalet
ansökningar har dock framhållits som en viktig förklaring till den reform av
ärendeprocessen som genomfördes 1858, när kvinnor istället tilläts bli myndiga
genom anmälan till domstol. Man har antagit att orsaken var den stora arbetsbelastning som ökningen innebar. Min undersökning visar i likhet med tidigare
forskning att myndighetsansökningarna ökade kraftigt i absoluta tal. Däremot
var myndighetsärendenas andel av den totala mängden mål från kvinnor relativt
oförändrad. Den var lika stor 1760 som 1840, cirka 30 procent. 1780 var andelen nere under 20 procent för att sedan långsamt stiga. Reformen kan alltså
inte ha påverkat domstolens arbetsbelastning i någon högre grad, däremot innebar ett ökat antal dispenser ett undergrävande av giltigheten i den formellt
reglerade omyndigheten.108
105 53 kvinnor förekommer i justitierevisionen i äktenskapsmål, 21 av dessa har kunnat

identifieras utifrån en nära anhörig. 3 tillhörde samhällseliten (11 om man räknar in de adliga
kvinnorna här); 2 tillhörde borgerskapet; 4 lägre ämbetsmän; 12 kom från det lägsta skiktet: 5
soldater, 3 torpare, åbor och backstugusittare, 4 tjänstefolk och arbetare.
106 Äktenskapsärendenas fördelning över nedslagsåren: 5 från 1760, 6 från 1780, 5 från 1800,
5 från 1820, 7 från 1840, 7 från 1860.
107 Befolkningsstatistik för Sverige del I, tabell A17, Ighe 2007 s. 148-152, Liljewall 2013 s. 97f.
och 109. Angående myndighetsansökningarnas ökning se också Bengtson G. 1959, s 119. Se
även Kurki 1984 som har undersökt finska kvinnors dispensansökningar under första halvan av
1800-talet och Ann-Sofie Andersson 2014, som gjort en fallstudie av en myndighetsansökning
1856.
108 Jämför Liljewall 2013 s. 99, Ann-Sofie Andersson 2014 s. 276f.

58

Kvinnorna i myndighetsärendena
Totalt 352 kvinnor sökte myndighet under hela perioden, och av dessa var majoriteten ogifta kvinnor. De andra som står som sökande var framför allt mödrar
som sökte myndighet för sina döttrar, alla från den första halvan av perioden.109
Om man ser till de sökande som framkommer i min undersökning verkar det
som att kvinnorna kom från alla delar av samhället, vilket kan utläsas av tabell 7
och 8.
Tabell 7: De myndighetssökandes sociala fördelning uppskattad med hjälp av en
nära anhörig
Samhällselit
Borgerskap
Lägre ämbetsmän
Präster och akademiker
Bönder
Lägre betjäning, arbetare
och tjänstefolk
Övriga
Totalt

1760
8
3
2
1

14

1780
7
5
1

13

1800
8
9
6
5
2

1820
22
16
4
2
7

1840
16
10
8
7
3

totalt
61
43
21
15
12

2
2
34

5
2
58

3
6
53

10
10
172

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840.

Tabell 8: De myndighetssökandes yrkestitlar
Näringsidkerska
Arbeterska
Handelshantverksbetj.
Tjänstefolk
Barnmorska/guvernant
Totalt

1760 1780 1800 1820 1840
1
3
1
1
3
5

11
2
14

1
10
14

totalt
4
1
2
24
2
33

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840.

Gunnar Qvist liksom även Britt Liljewall har talat om kvinnlig myndighet som
ett borgerligt projekt. Av de 352 kvinnor som sökte myndighet kan 68 kvinnor
räknas till borgerskapet. Det är alltså en betydande grupp och utgör 19,3 pro-

109 341 ogifta kvinnor sökte myndighet. De övriga 11 kvinnorna fördelade över tid: 1760: 2,
1780: 3, 1800: 5. En änka besvärade sig med anledning av myndighet 1860: Änkan Annika
Svensdotter besvär över Göta hovrätts utslag genom vilket hon blivit omyndig förklarad,
1860100769.
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cent av det totala antalet sökande.110 Döttrarna till lägre ämbetsmän har också
framhållits som en utsatt grupp i tidigare forskning, och som kan utläsas av
tabellen var dessa en stor grupp bland de myndighetssökande. Många av de
myndighetssökande kvinnorna kom också från samhällets elit. I det här sammanhanget bör alla adliga kvinnor räknas med. Tillsammans utgör då den här
gruppen den största bland de som sökte myndighet, 27,5 procent.111 Ett betydande antal kvinnor kan också placeras i samhällets lägsta skikt.112 Det är värt
att notera att väldigt många av dessa kvinnor har identifierats genom sina egna
yrkestitlar. Om tjänstepigorna räknas dit skulle de utgöra 13 procent av de
myndighetsansökande kvinnorna.113
Under 1700-talet kom alla de kvinnor som sökte myndighet från samhällets
övre skikt. Av de 30 kvinnor som sökte myndighet 1760 kan 19 placeras i samhällets elit antingen genom faderns yrke eller som adliga genom sitt namn. 1780
gäller samma förhållande för 12 av 33 sökande. Antalet sökande som kom från
samhällseliten höll sig sedan relativt konstant under hela perioden, men andelen
minskade när det totala antalet ökade.114 Dessa resultat stämmer överens med
Ann Ighes resultat. I sin genomgång av justitierevisionens diarier fann hon vid
mitten av 1700-talet uteslutande adliga släktnamn bland de myndighetssökande
kvinnorna.115
Man kan således anta att de kvinnor som sökte myndighet under 1700-talet
hade egendom som de själva ville få rätt att disponera och avtala om. Man kan
också anta att man i dessa ärenden finner konflikter som liknar de bland egendomsärendena, nämligen konflikter om förvaltning av egendom mellan kvinnorna och släkt och förmyndare. I de här fallen bör det ju rimligtvis ha funnits
egendom som flyttades över på en annan förvaltare i och med myndighetsförklaringen.

110 Kvinnorna tillhörande borgerskapet, enligt tabell 7, utgör 43 kvinnor (varav: 30 handlande
och företagande, 13 hantverkare). Om man räknar in grosshandlarna, fabrikörerna och
brukspatronerna(14 kvinnor) liksom även mamsellerna(5 kvinnor), och näringsidkerskorna (6
kvinnor med egen yrkestitel varav: 3 näringsidkerskor, 1 sömmerska, 1 guvernant och 1
barnmorska) består den borgerliga gruppen av 68 myndighetssökande kvinnor.
111 De som räknats till samhällselit i tabell 7 var: 14 grosshandlare och fabrikörer, 33 militära
officerare och tjänstemän(närmare hälften 15 adliga), 8 högre ämbets- och tjänstemän och
dessutom 6 direktörsdöttrar. Räknar man också in resterande adel, 36 kvinnor, så blir den totala
siffran 97 kvinnor vilket utgör 27 % av det totala antalets sökande.
112 Om man räknar samman kvinnorna i tabell 7 och 8 kan 36 kvinnor räknas till samhällets
lägsta skikt: 6 hantverksbetjäning, 27 tjänstefolk och arbetare, 3 lägre betjäning (1 överlappning).
113 Av de som saknar social bestämning titulerades 17 piga varav 11 kom från städer och man
kan gissa att det rör sig om tjänstepigor som därför också skulle kunna räknas till
tjänstefolksgruppen.
114 Myndighetssökande kvinnor från samhällets översta skikt var 1800: 21, 1820: 27, 1840:
18.
115 Ighe 2007 s. 150.
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Från 1800 kan man dock se att sammansättningen av de sökande började
förändras. Nu började det dyka upp kvinnor från andra skikt i samhället bland
de sökande, dels från borgerliga grupper och prästdöttrar, dels från tjänstepigor
och arbeterskor. Den utvecklingen fortsatte fram till 1840. Det fanns fortfarande ett stort inslag av samhällselit bland de sökande, men den enskilt största
gruppen kom från de lägre skikten. Nästan alla kvinnor från denna grupp arbetade eller hade arbetat för sin försörjning, de flesta som pigor.116
Britt Liljewall har för samma period, utifrån titelskiktet, hävdat att det var
borgerlighetens ogifta kvinnor som dominerade bland de sökande, med en förskjutning över tid nedåt från borgerlighet till småborgerlighet mellan 1800 och
1850.117 Jag håller med henne om att allmogen var underrepresenterad. Ett
sådant antagande styrks också av att kvinnor med patronymika var mycket färre
bland de myndighetssökande än bland kvinnorna i justitierevisionen i allmänhet. Sju procent av de myndighetssökande hade patronymika, att jämföra med
33 procent totalt.118 Men det är svårt att se de sökande som representanter för
en borgerlighet. Jag ser en mycket bredare grupp än så, och en större social förskjutning både under den av Liljewall åsyftade perioden men framför allt om
man också tar med 1700-talets ansökningar.
Samtidigt som den sociala sammansättningen av de sökande förändrades,
övergick myndighetsansökningarna också från att vara en landsbygdskategori
under 1700-talet till att bli en stadskategori mot 1800-talets mitt. 1760 kom 5
av 30 kvinnor från städer medan denna siffra var 98 av 134 kvinnor år 1840.
Detta stämmer med Liljewalls resultat. Tre fjärdedelar av kvinnorna i Liljevalls
undersökning kom från städer, siffran var något lägre år 1800. Liljewall förklarar den urbana överrepresentationen med att det fanns fler ogifta kvinnor i städerna som kunde ha behov av myndighet. Hälften av kvinnorna kom från
Stockholm, vilket Liljewall menar berodde på att kvinnoöverskottet var störst
där, men påpekar också att det kan bero på närheten till beslutsfattarna.119
I min undersökning kom 34 % av kvinnorna som sökte myndighet från
Stockholm, nästan alla under 1800-talet. Det innebär samtidigt att var tredje
kvinna från Stockholm i undersökningen sökte myndighet. Med tanke på den
försörjningsprägel som ärendena från Stockholm hade, är det intressant att studera närmare vad dessa kvinnor ville uppnå med sin myndighet.120

116 Till de 13 kvinnor som identifierats från samhällets lägre skikt år 1840 kan läggas 9 pigor
från städer som troligtvis var tjänstepigor.
117 Liljewall 2013 s. 109.
118 24 av 352 myndighetsansökande kvinnor titulerades med patronymika medan
motsvarande siffra totalt var 454 av 1364 kvinnor.
119 Liljewall 2013 s. 100.
120 34 % av kvinnorna från Stockholm sökte myndighet: 122 av 360 kvinnor som identifierats
komma från Stockholm sökte myndighet. Av dessa kom 114 från år 1800 eller senare.
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De som sökte myndighet under andra halvan av min undersökningsperiod
utgjorde alltså en blandad grupp, där långt ifrån alla kan ha haft en förmögenhet att leva av. Kvinnorna från de lägre skikten arbetade ju för sin försörjning.
Flera av pigorna som sökte myndighet hade också flyttat in till städer eller mellan olika städer. Liljewall har tolkat flyttandet som en avgörande orsaksförklaring till myndighetsansökningen då avståndet till förmyndaren ökade. Eftersom
det var pigor som flyttade, i flera fall identifierade som tjänstepigor, menar jag
att man kan sätta frågetecken för den förklaringen. Det är ju troligt att dessa
kvinnor inte hade någon stor förmögenhet för förmyndarna att bråka om. De
som flyttade kom således från ett lägre samhällsskikt och hade antagligen varken
förmögenhet eller förmyndare utan flyttade till städerna för att försörja sig genom arbete.121 Jag tror alltså inte att det var flytten som kan ses som orsak till
ansökningen. Snarare bör man fråga sig vilka dessa kvinnor var som sökte myndighet, och vad de skulle ha denna myndighet till om det inte var för att frigöra
sig från förmyndare?122 Om dessa kvinnor flyttade i jakt på försörjning kan
man anta att deras myndighetsansökningar också hade med en sådan försörjningsmöjlighet att göra.
De här resultaten gör också att man kan diskutera Gunnar Qvists tes om att
den ökade betydelsen av myndighetsförklaring för tilldelning av näringstillstånd
utestängde de lägre skikten från de borgerliga näringarna.123 Om en så stor
andel från de lägre skikten faktiskt sökte och fick myndighet kan detta inte ha
varit något verksamt instrument för ett sådant syfte.
Från myndighetsärendena har 52 myndighetsansökningar och 2 andra ärenden ingått i den närstudie som presenteras i följande kapitel. Dessa kommer
dels att diskuteras i kapitel 3 där den egendomsrättsliga aspekten av myndighet
kommer att behandlas och dels i kapitel fyra där kvinnornas syfte med ansökningarna, och myndighetsförklaring som försörjningsväg, kommer att behandlas.124

Övriga ärendetyper
De övriga ärendena består i huvudsak av olika typer av besvär och nådeansökningar i brottmål, liksom också hemställanden från hovrätter med anledning av
dödsstraffs eller kroppsstraffs utställande. Brottmålskaraktären är också huvudskälet till att majoriteten av de här ärendena inte tagits med i den kvalitativa

121 Se Lindström & Mispelaere 2011 s. 142-147.
122 Se diskussion i kapitel 4.
123 Qvist 1960.
124 Myndighetsärendenas fördelning över nedslagsåren: 11 från 1760, 5 från 1780, 8 från
1800, 8 från 1820, 22 från 1840.
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analysen eftersom avhandlingen inte handlar om straffrättsligt ansvar.125 Några
av de här kategorierna är dock så stora att de förtjänar att behandlas mer utförligt: stöldmål, barnamordsmål och nådeansökningar för andra personer.
Tabell 9: Övriga ärenden
Barnamord
Nåd för annan
Stöld
Övriga
Totalt

1760 1780 1800
2
15
21
2
6
21
5
12
19
9
30
23
35
84

1820
18
7
53
29
107

1840
15
9
69
34
127

1860
26
13
20
17
76

totalt
97
58
159
136
452

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

Stöld
Nådeansökningarna för stöld är en stor kategori bland kvinnornas mål i justitierevisionen, sammanlagt 159 stycken utgör de 12,9 % av kvinnornas mål, de
flesta från 1800-talet.126 Totalt 173 kvinnor förekommer i justitierevisionen
med anledning av stöld, av dessa var 31 gifta, 55 ogifta, 26 änkor, 1 frånskild
kvinna och 12 kvinnor som var antingen gifta eller änkor. För 48 kvinnor är
dock civilståndet okänt. Det är få som har kunnat bestämmas socialt. Bland
dessa kom dock majoriteten från samhällets lägre skikt, varav 16 kvinnor titulerades som tidigare straffade eller som lösdrivare.127 Även om stöldmålen som
ärendekategori, genom att det är en brottmålskategori, faller utanför avgränsningarna för den kvalitativa undersökningen har dock vissa mål av andra skäl

125 Bland dessa brottmål återfinns 20 mål om sedlighet, åtta av dessa var initierade av hovrätten
för blodskam eller olovligt umgänge. Sedlighetsmålen var flest i början av perioden, totalt 9 av
ärendena är från 1760. 18 ärenden handlar om hor. Dessa ärenden är jämt fördelade över
undersökningsperioden. De 5 horsmålen från 1760 var alla inlämnade från hovrätten eftersom
horsbrottet då fortfarande fram till 1779 var belagt med dödsstraff. 30 mål behandlade mord,
omfattande 34 kvinnor, varav hälften inkom år 1800. 20 av mordärendena var hemställanden
från hovrätten angående dödsstraff. Bland de resterande ärendena behandlade 9 våld, 9
förfalskning, 8 smädelse, 6 religiösa brott som kyrkofridsbrott och olovlig utgivelse eller mottagande
av nattvarden. Dessutom finns 39 svårkategoriserade ärenden omfattande bland annat
hemställanden från hovrätter, nådeansökningar och strafflindringsansökningar utan fastställd
orsak, ansökningar om lejd, och fångstyrelserapporter om interner.
126 Det finns inga sådana nådeansökningar från 1760. Från 1780 skedde en succesiv ökning
från 5 mål 1780, 12 stöldmål 1800, 53 mål 1820 till 69 mål 1840. Till 1860 minskade antalet
kraftigt igen till 20 mål, se tabell 9.
127 5 hantverkare, 3 torpare, åbor, backstugesittare, 4 hantverksbetjäning, 3 lägre betjäning,
20 tjänstefolk och arbetare. 6 med kvinnlig yrkestitel: spinnerskor och spolerskor. Bland de övriga
titulerades 35 kvinnor som piga, 9 som kvinnsperson, 22 som hustru, 18 som änka, och en som
flicka.
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kommit med och visat sig behandla problemkomplexen försörjning och arbete.
Dessa mål finns med i analysen i kapitel 4.128
Barnamord
De ärenden som gällde nåd för barnamord eller för grov förseelse och vangömo
var 97 till antalet under hela perioden, vilket gör dem till en ansenlig kategori
bland kvinnornas ärenden som därför förtjänar att behandlas här. Barnamordsärendena minskade i justitierevisionen under första halvan av 1800-talet för att
sedan öka 1860, både relativt och i absoluta tal, då de faktiskt utgjorde 15,8 %
av den totala ärendemängden som hade en kvinnlig huvudpart. Brottet var
belagt med dödstraff under hela perioden. Den sista avrättningen skedde dock
1831.
Av de 99 kvinnor som förekommer i justitierevisionen med anledning av
barnamord kan endast 15 bestämmas socialt, och dessa tillhörde samhällets
lägre skikt.129 Av de övriga titulerades 60 enbart piga. Majoriteten var av naturliga skäl ogifta kvinnor, endast 3 gifta kvinnor och 6 änkor förekom i justitierevisionen med anledning av barnamord. Majoriteten av kvinnorna kom från
landsbygden. Barnamord kan alltså klassas som ett huvudsakligen ruralt
ärende.130
Barnamorden har förtjänstfullt studerats av Eva Bergenlöv vars avhandling
behandlar den tidigare halvan av min undersökningsperiod, 1680-1800.131
Målen handlar om själva händelseförloppet vid brottet. Det har därför visat sig
svårt att finna diskussioner i dessa mål som svarar på mina frågeställningar.132
Nåd för annan person
En annan betydande kategori var de kvinnor som sökte nåd för sina makar,
söner eller bröder.133 Störst var den här kategorin år 1800 då den utgjorde
10,3 % av kvinnornas mål det året. Nästan alla i den här kategorin var gifta
kvinnor som sökte nåd antingen för sina män eller för sina barn.134 Med undantag för en hustru till en ryttmästare kom alla från mellan- och lägre skikt i

128 Följande stöldmål är inkluderade bland de excerperade målen: 1780109065, 1800107098,

1820101025, 1820101027, 1820101033, 1860101107.
129 De som kunnat bestämmas var: bönder 6 kvinnor; lägre betjäning, tjänstefolk och arbetare
6 kvinnor; straffade och lösdrivare 2 kvinnor; och en hantverkarhustru.
130 18 av de 99 kvinnorna kom från städer.
131 Bergenlöv 2002.
132 Följande barnamordsmål är inkluderade bland de excerperade målen: 1800101015,
1820101034.
133 Totalt rör det sig om 58 ärenden, vilket utgör 4,7 % av kvinnornas mål.
134 Det gäller 50 av 64 kvinnor, i 39 ärenden gällde det maken och i 16 ärenden gällde det
barn.
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samhället.135 Denna kategori behandlar huvudsakligen en annan persons handlingar än den kvinna som var initiativtagare till ansökningen. Ärendena har
därför fallit utanför avgränsningarna för undersökningen.
Kvinnorna bland de övriga ärendena
Totalt ingår 452 mål i kategorin övriga ärenden vilka omfattar 480 kvinnor.
För dessa kvinnor har det varit svårt att fastställa civilstånd, vilket antagligen
hänger samman med att många av ärendena var brottmål, och att civilstånd och
den status som hängde samman med detta inte ansågs viktig. Hälften av alla
kvinnor med okänt civilstånd återfinns i denna kategori.
Tabell 10: Kvinnor i övriga ärenden fördelade över civilstånd
Ogifta kvinnor
Gifta kvinnor
Frånskilda kvinnor
Änkor
Civilstånd okänt
Totalt

1760 1780 1800 1820 1840
9
21
26
53
41
11
9
38
27
28
1
1
2
10
22
23
6
7
15
9
44
27
39
89
112 136

1860 totalt
31
181
16
129
1
9
67
21
102
77
480

Källa: RA, justitierevisionens arkiv: utslagshandlingar 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860;
revisionsakter 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860.

De ogifta kvinnorna är klart flest i den här kategorin. Det är få änkor i de här
kategorierna. Av de gifta kvinnorna sökte 39 procent nåd för någon annan än
sig själv.
Sannolikt av samma skäl som när det gällde civilstånd är det också få av
kvinnorna som kunnat placeras socialt. Den klart största gruppen bland dem
som har kunnat identifieras socialt kommer från de lägre skikten i samhället.
Till arbets- och tjänstefolk har kunnat räknas 64 kvinnor. Lägger man till kvinnor med nedsättande titlar som spinnhushjon eller kvinnsperson utgör dessa 24
procent av kvinnorna bland de övriga ärendena.136

135 42 av kvinnorna kan bestämmas socialt: 1 samhällselit, 7 borgerskap, 2 lägre ämbetsmän, 1
präster och akademiker, 9 bönder, 18 lägre skikt (varav: 9 lägre betjäning, 4 soldater, 2
tjänstefolk, och arbetare, 3 torpare, åbor, backstugusittare), 2 sjömän, och 2 straffade. Av de
övriga 26 titulerades 18 ’’hustru’’. Se även 1860100558.
136 Kvinnor som räknats som arbets- och tjänstefolk är de som utifrån anhörig placerats i
kategorin lägre betjäning, arbetare och tjänstefolk. 18 kvinnorna hade yrkestitlar som arbeterska
eller tjänstepiga, och 35 kvinnor i städerna titulerades ’’piga’’. Tillsammans utgjorde de 117
kvinnor.
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Sammanfattande diskussion
När man studerar alla ärenden sammantaget kan man urskilja vissa mönster
beträffande i vilka ärenden kvinnor dyker upp. Olika kvinnor förekom i olika
grad i olika sammanhang, i relation till civilstånd, i relation till social tillhörighet och i relation till deras geografiska omständigheter. Jag har funnit att ärendena huvudsakligen kan delas in i fyra olika kategorier kopplade till olika
regleringsområden: egendom, arbete och handel, äktenskap och myndighet.
Ärendemängden i justitierevisionen ökade kraftigt mellan 1760 och 1840.
Det gäller både den totala mängden ärenden och kvinnornas andel av denna.
Ser man på kvinnornas ärenden var de ärenden som rörde egendom eller
äktenskap ungefär lika många till antalet under hela den undersökta perioden,
medan ärendena som rörde arbete, handel och myndighet ökade kraftigt. Det
kan tas som ett symptom på ett förändrat samhälle. Mönstret förändrades dock
till 1860, då både den totala ärendemängden liksom kvinnornas ärenden minskade i antal. Till stor del förklaras minskningen av kvinnornas ärenden av att
myndighetsansökningarna försvann från justitierevisionen som en följd av den
reform som genomfördes 1858. Förklaringar till den övriga minskningen får
sökas i de reformer som genomfördes av domstolsväsendet under 1840- och 50talen.
Egendomsmålen i justitierevisionen kom i huvudsak från landsbygden och
mängden ärenden höll sig ganska konstant under perioden. Fast egendom var
det område som var tydligast reglerat i den tidigmoderna lagen, något som
också tydligt framkommit i tidigare forskning. Framför allt gällde det för de
ogifta kvinnorna. Tidigare forskning har visat att det var främst i jordärenden
änkors status som myndiga kommer fram, medan hustrur var beroende av sina
makar och ogifta kvinnor var beroende av sina förmyndare.
I justitierevisionen förekom få ogifta kvinnor med anledning av egendom,
vilket styrker en tolkning att ogifta kvinnor saknade både dispositionsrätt och
rättskapacitet i relation till fast egendom. Änkorna var den klart största gruppen
bland de kvinnor som sökte till justitierevisionen i egendomsärenden vilket talar
för att de hade både dispositionsrätt och rättskapacitet i relation till fast egendom. Över hälften av kvinnorna i egendomsärenden var änkor. Många kvinnor
som fortfarande hade sin make i livet sökte också med anledning av egendom,
och flera av dessa sökte tillsammans med sina makar eller i tvist med makarna.
Det är i egendomsärendena som kvinnorna från samhällets översta skikt
framför allt återfinns. Generellt kan man säga att de kvinnor som sökte sig till
justitierevisionen i ärenden om egendom kom från den besuttna delen av befolkningen för vilka konflikter om egendom, särskilt fast egendom, var av stor
betydelse. Egendomsmålen bestod huvudsakligen av konflikter med andra
medlemmar av släkten. Det kunde röra sig om tvister om arv eller om klagomål
på de oftast manliga förvaltarna av egendomen. Många av myndighetsansökningarna bör också räknas hit, eftersom förvaltning av egendom var en central
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fråga i dessa. Kvinnorna besvärade sig över förmyndare, makar eller fäder som
misskött egendomen eller skuldsatt sig, vilket inneburit att egendomen på olika
sätt gått förlorad. En annan betydande kategori är de hustrur och änkor som
besvärade sig om att befrias från ansvar för makarnas skulder, efter dödsfall eller
konkurs. Dessa ärenden blev vanligare på 1800-talet och det talar för att makarnas ansvar för skuld var ett växande problem.
Samhällseliten var istället nästan helt frånvarande i ärendena som rörde arbete och handel. Dessa ärenden började komma från 1800 och framåt. Om
egendomsärendena var en landsbygdskategori så var ärendena om arbete och
handel istället en stadsbaserad kategori. 70 procent av de här ärendena kom från
stadsmiljöer.
Kvinnorna i de här kategorierna kom från samhällets lägre skikt, såsom lägre
betjäning, tjänstefolk, arbetare. Lite förvånande var det få kvinnor som kom
från vad som kan klassas som borgerliga grupper: handlande, hantverkare, fabrikörer. En förklaring är att det som framför allt är synligt i ärendena om handel
i justitierevisionen är brott mot brännvinsregleringen. Brännvinshanteringen
sysselsatte enligt tidigare forskning de lägsta skikten bland de yrkesarbetande
kvinnorna. Andra kvinnor som själva försörjde sig genom verksamhet, som till
exempel guvernanter och sömmerskor, förekom i liten utsträckning i relation
till sin yrkesverksamhet. Däremot sökte flera av dem myndighet.
Kvinnlig näringsverksamhet har i tidigare forskning konstaterats vara ett
oreglerat område fram mot det moderna samhällets framväxt under 1800-talet.
Detta skulle kunna styrkas av att så få kvinnor förekommer i en yrkesroll annat
än i anledning av brott mot brännvinsbestämmelser eller i brist på laga försvar.
Hälften av de kvinnor som hade en egen yrkestitel förekommer dock i relation
till handel och arbete. De kvinnor som sökte sig till justitierevisionen med anledning av att de drev egen handel var ytterst sällan ogifta, endast 4 av de 86
kvinnorna har konstaterats vara ogifta.
Man kan alltså konstatera stora sociala skillnader mellan de ärenden som
handlade om egendom och de ärenden som handlade om arbete och handel.
Man kan anta att dessa kvinnor hade olika möjligheter till försörjning, men
också olika skyldigheter och rättigheter till försörjning och kanske olika ideal
om försörjning att leva upp till. De som hade egendom hamnade i konflikter
med släkt och makar samt förmyndare och målsmän om förvaltningen av
denna. Deras handlingsutrymme var kringskuret av den lagstadgade begränsade
dispositionsrätten och rättskapaciteten. Dessa problemkomplex kommer att
diskuteras i kapitel 3. De kvinnor som saknade egendom var istället tvungna att
försörja sig på annat sätt. Då fanns inte samma begränsningar av förmyndare
och målsmän. Kvinnors problemkomplex i relation till försörjning genom arbete och handel kommer att diskuteras i kapitel 4.
Det tredje området är äktenskap. De kvinnor som sökte sig till justitierevisionen med anledning av äktenskapsfrågor var framför allt gifta kvinnor som
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sökte om skilsmässa. Tidigare forskning har visat att den kungliga dispensgivningen för skilsmässa ökade under 1700-talet. De största sociala grupperna
bland kvinnor som sökte i anledning av äktenskapsfrågor var hustrur eller döttrar till bönder, hantverkare, tjänstefolk och soldater. Ytterst få kvinnor i den här
kategorin kom alltså från samhällets övre skikt. Kategorin förblir relativt konstant över perioden. Man kan däremot se en ökning av dispensansökningarna
för skilsmässa efter 1810. Bland egendomsärendena framstår konflikter mellan
makar i bland annat skuldfrågor som en viktig kategori. Konflikter som dessa är
också ärenden som belyser ansvarsrelationen i äktenskapet. Kvinnors handlingsutrymme i äktenskapet behandlas i kapitel 5.
Det fjärde området jag identifierat är myndighet. Myndighetsansökningarna
ökade kraftigt under perioden, vilket också konstaterats i tidigare forskning som
samtidigt också betonat att de fortfarande var få i relation till antalet kvinnor
som var berättigade att söka myndighet. Jag har också kunnat konstatera att den
relativa ökningen av myndighetsansökningarna i förhållande till ärendemängden i justitierevisionen är mindre än den absoluta. Den faktiska arbetsbelastningen som myndighetsansökningarna innebar för justitierevisionen bör därför
inte överdrivas.
De myndighetssökandes sociala sammansättning förändrades kraftigt under
den hundraårsperiod som avhandlingen omfattar, vilket också har konstaterats i
tidigare forskning. Vid mitten av 1700-talet kom kvinnorna som sökte myndighet framför allt från samhällets översta skikt. Det var besuttna kvinnor på
landsbygden med egendom/jord som de själva ville förvalta, eller som omgivningen inte ville att kvinnorna skulle förvalta. Den här typen av myndighetsärenden fortsatte att finnas under hela perioden men de blev en allt mindre del
av det totala antalet. Vid mitten av 1800-talet utgjordes myndighetsansökningarna istället av en stadsbaserad kategori av kvinnor från mycket större delar av
samhället, framför allt från dess mellan- och lägre skikt. Det här var kvinnor
som i stor utsträckning saknade egendom att tvista om, varför frågan om förmyndarskap bör ha varit underordnad. Istället bör det ha varit andra orsaker
som var dominerande till varför dessa kvinnor sökte myndighet. De som sökte
myndighet under perioden utgjorde alltså en blandad grupp, där långt ifrån alla
kan ha haft en förmögenhet att leva av. Myndighet var därför inte något som
bara de högre skiktens kvinnor kunde ansöka om, vilket tidigare forskning har
hävdat.
Den ökande omfattningen av myndighetsansökningar, liksom den ökande
betydelsen av myndighet, både i lagstiftning och i politiska diskussioner som
visats i tidigare forskning, talar för att myndighet fick en ökad betydelse för
kvinnors handlingsutrymme. Den egendomsrättsliga aspekten av myndighetsförklaringarna kommer att behandlas i kapitel 3, medan försörjningsaspekten
kommer att behandlas i kapitel 4.
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KAPITEL 3

Egendom --- kvinnors dispositionsrätt och
rättskapacitet

Den tidigmoderna lagens främsta fokus var att reglera egendom, och då framför
allt fast egendom, det vill säga jord. Detta var ett noga reglerat område, däremot
betyder det inte att det var tydligt reglerat. Egendomsrätten var mycket intrikat
utformad och därför inte helt lätt att förstå och tolka varken för historieforskare
eller för 1700- och 1800-talets människor. Dispositionsrätten till den ärvda
jorden var starkt begränsad, det råder det ingen tvekan om, och kvinnors dispositionsrätt till ärvd jord enligt lagen var näst intill obefintlig. Det har gjort att
det inom tidigare forskning å ena sidan hävdats att jorden var att betrakta som
’’manlig’’. Kvinnor kunde äga jord men aldrig aktivt disponera den, det var
endast för män som jord gav auktoriserat handlingsutrymme.1 Lös egendom
kunde kvinnor däremot hantera i större utsträckning. Å andra sidan har forskning om framför allt gifta kvinnor visat att den ärvda jorden genom den
omfattande regleringen samtidigt var bättre skyddad än den lösa egendomen
mot att förskingras eller försvinna genom investeringar och spekulationer.2
Jag kommer att studera hur kvinnors dispositionsrätt och rättskapacitet såg
ut, om dessa var reglerade eller inte, och vilka rättsliga diskussioner det innebar.
Civilståndet har i tidigare forskning hävdats vara avgörande för kvinnors handlingsutrymme i relation till sin egendom.3 När man ser till de frågor som behandlades i ärendena som berör egendomsreglering verkar det som om gifta
kvinnor och ogifta kvinnor ställdes inför olika problem. Det här kapitlet är
därför disponerat utifrån civilstånd. Kapitlet består av tre delar. Först behandlas
gifta kvinnor, därefter ogifta kvinnor och sist behandlas de myndigförklarade
ogifta kvinnorna.

1 Framför allt Sjöberg 1996 och 2001, perspektivet har också fått genomslag i senare
forskning, se till exempel Liljewall 2013.
2 Ågren 2009a.
3 Sogner & Sandvik 1989, Andersson Lennström 1994 s. 13.
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Gifta kvinnor
I februari 1820 beslutade högsta domstolen i en boskillnadstvist mellan
Catharina Jonsdotter och hennes mans borgenärer som hade pågått i fyra år,
och där hustrun till slut vände sig till kungen för att bli fri från makens skulder.
År 1816 hade hennes man gått i konkurs och hon hade då ansökt om boskillnad till Lysings häradsrätt i Ödeshög för att skydda sin ärvda egendom från
att användas till att betala makens skulder. Boskillnad, som infördes som möjlighet under 1700-talet i Sverige, var ett sätt för hustrur att skydda sin del av
boet från att användas som betalning för skulder som maken ensam hade ådragit sig. I sin ansökan till häradsrätten liksom i sina överklaganden till hovrätten
och högsta domstolen beskrev Catharina Jonsdotter därför hur maken försatt
hushållet i skuld genom en rad okloka, giriga och onödiga fastighetsaffärer.
Hon menade att de egentligen hade haft det ganska bra innan och att hon nog
kunnat hushålla med det de hade, men att maken inte varit nöjd. I fastighetsaffärerna pantsatte han en jordegendom som hustrun hävdade var hennes
arvejord, och det var för att rädda denna undan den hotande utmätningen som
hon till slut sökte boskillnad.4
Catharina Jonsdotter argumenterade för att hon inte hade haft något ansvar
för skulderna. De hade maken ingått utan hennes godkännande eller ens vetskap, vilket borde innebära att hon inte kunde sägas vara delaktig i dem. Det
hon inte hade samtyckt till kunde hon heller inte ha ansvar för. En make hade
heller inte, enligt lag, rätt att pantsätta hustruns ärvda egendom utan hennes
samtycke. I elfte kapitlet, giftermålsbalken, i 1734 års lag sägs att mannen inte
fick bortskifta, förpanta eller sälja hustruns fasta egendom utan hennes frivilliga
ja och underskrift i två goda mäns närvaro eller inför rätten. Om han ändå
gjorde det hade hon rätt att kräva tillbaka den hos rätten inom ett år från att
hon fått kunskap om händelsen.5 Catharina argumenterade alltså för att maken
hade gjort fel.
Makens borgenärer motsatte sig hustruns boskillnadsansökan och hävdade å
sin sida dels att maken, i egenskap av målsman, visst hade rätt att förvalta hustruns egendom, och dels att hustrun inte kunde anses som utan del i skulderna,
eftersom de ingåtts av ett hushåll i vilket hon, som hustru, hade del och till vars
nytta makens spekulationer hade syftat. Reglerna kring makarnas ansvar för
hushållets förvaltning och skulder var få, vilket gjorde att gränserna var oklara
och att det fanns ett utrymme för argumentation: hur långt sträckte sig makens
målsmansrätt över hustruns egendom och vilka möjligheter och skyldigheter
hade hon att försvara den?

4 1820202221.
5 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 9 och 11.
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Förvaltning av jord --- krav på hustruns samtycke
En av den tidigmoderna rättens grundstenar var skillnaden mellan jord som
ärvts och jord som förvärvats genom köp (avlingejord). Den senare fick ägaren
hantera som han ville men till den förra var dispositionsrätten inskränkt. Det
fanns ett starkt skydd för släktens rättigheter till den ärvda jorden. Äganderätten
låg hos ett kollektiv, släkten, och den som besatt jorden hade inte rätt att sälja
eller ge bort den utan släktens tillstånd. Därför kunde ärvd jord heller aldrig
vara makarnas gemensamma egendom. Ärvd jord skulle inte kunna överföras
från en släktsida till den andra. Barn ärvde därför dels från modern, dels från
fadern, och dessa olika egendomsdelar skulle hållas separata.6
1780 vände sig Märtha Jonsdotter till kungen angående att hennes man hade
ingått förlikning i en tvist, som hon menade rörde hennes ärvda jord, utan att
hon vetat om eller godkänt avtalet. Hon argumenterade att maken gjort fel
eftersom det rörde sig om hennes ärvda jord, och hon hade också fått rätt i
lagmansrätten på den grundvalen.
så emedan 11 kap 1§ Giftermålsbalken förbjuder mannen, att hustruns fasta gods
å landet bortskifta, förpanta eller sälja, utan han därtill haver hennes frivilliga ja
och underskrift i tvenne goda mäns närvaro, eller hon för rätten det munteliga
tillstår, och enligt 20 kap 3§ Rättegångsbalken, tvenne parter ej hava våld,
genom förlikning minska den tredjes eller annars rätt; alltså, och uppå denna
grund, finner lagmansrätten, intet lagligt hinder, utav mannens, förutan hustruns
bevisliga ja och samtycke, ingångna förening med svaranden…att till behörig
prövning företaga, det av Märtha Jonsdotter instämda käromål, rörande dess
arvejord.7

Hustruns och lagmansrättens argumentation byggde på att målet handlade om
egendom som skulle klassas som arvejord, och att de begränsningar som gällde
för den ärvda jorden därför hade bäring på målet. Följaktligen hade maken
ingen rätt att avtala om jorden utan hustruns ’’bevisliga’’ samtycke, och den
ingångna förbindelsen borde således anses ogiltig och hustrun återställas till sin
rätt. Hovrätten menade dock att huvudfrågan handlade om makens rätt att tala
för hustrun i ärendet och underkände därför resonemanget med hänvisning till
målsmansrätten. Justitierevisionen slog fast hovrättens dom.8
För kvinnor som Märtha Jonsdotter och Catharina Jonsdotter var det fördelaktigt att argumentera för att den omtvistade egendomen var arvejord. Om så
var fallet skulle hustrun ha rätt att avgöra vad som skulle hända med den, och
hennes make hade ingen rätt att sälja eller pantsätta den utan att först fråga
henne. En sådan argumentation var enkel och svartvit. Lagens reglering av ärvd
6 Ågren 2009a s. 20. För utredning av ägorättsförhållandena i Sverige under tidigmodern tid se
även till exempel Pylkkänen 2001 s. 122, Sjöberg & Ågren 2003.
7 1780212141, lagmansrättens dom.
8 1780212141, hovrättens dom, kungl. dom för Märtha Jonsdotter 14/12 1780.
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jord gjorde att kvinnor som hade ett arv i form av jord hade en lagstadgad
äganderätt, om än obefintlig dispositionsrätt, till sin egendom. Det fanns regler
som tydliggjorde deras och makarnas handlingsutrymme. I Catharina
Jonsdotters skrift till kungen är jordens ärvda karaktär därför det första som
berörs.9 Som framgick i kapitel två var det få av de konflikter som återfinns i
justitierevisionen som rörde makens försäljning av hustruns ärvda jord, vilket
antagligen till stor del beror på att dessa mål var relativt svartvita och inte överklagades ända upp i högsta instans.
I och med 1734 års lag hade dock skyddet för hustruns ärvda egendom förändrats. Enligt den medeltida lagstiftningen hade maken inte kunnat avyttra
eller pantsätta hustruns fasta ärvda egendom utan, inte bara hennes, utan även
hennes släkts tillstånd. Enligt den här synen betraktades maken som en potentiell fara, eftersom han kunde utnyttja sin förvaltning av hustruns jord så att det
skadade henne och hennes familj. I och med 1734 års lag avskaffades släktens
veto till makes försäljning av hustruns ärvda jord. Endast hennes eget frivilliga
samtycke krävdes hädanefter. Hustruns egendom skyddades nu av att hon själv
skulle samtycka till försäljning, och av att detta samtycke skulle avges i vittnens
närvaro eller offentligt inför rätten som skydd mot makens inflytande över hustrun.
Tidigare forskning har betonat att den förändrade skrivningen i 1734 års lag,
där släktens veto till makes försäljning av hustruns egendom togs bort, förändrade makens handlingsutrymme i relation till hushållets egendom. Det ökade
det äkta parets handlingsutrymme i relation till familjen. Maken betraktades
inte längre som farlig utan paret sågs som en enhet med gemensamma intressen.
Det har betonats att detta ökade makens dispositionsrätt till hustruns jord.10
Vad detta innebar för hustruns handlingsutrymme har dock tolkats något olika.
Anu Pylkkänen har hävdat att denna utveckling skapade en uteslutande manlig
aktiv individ på hustruns bekostnad. Genom makens ökade befogenheter på
släktens bekostnad minskade hustruns handlingsutrymme och hon blev en del
av det hushåll som maken skulle förvalta och skydda. Pylkkänen menar att
hustrun därför kom att uppfattas som rättsligt inkompetent.11 Maria Ågren
menar också att förändringen innebar en ny konstruktion av skydd för gifta
kvinnors egendom, men betonar att denna medförde en förändrad syn på hustrun som en ansvarstagande individ. Hon menar att det förändrade skyddet
betonade att gifta kvinnor inte betraktades som minderåriga vilka skulle försvaras, utan som individer med rättsligt ansvar att försvara sina intressen, även när
9 Mål som behandlar tvister om hustrus samtycke vid försäljning eller förpantning av hennes
fasta egendom: 1760102009, 1780212141, 1800107080, 1800108096, 1820202221, 18208021,
1820212112, 1860200142, 1860200248, (1800204211 inte om samtycke men hantering av
hustruns ärvda jord).
10 Se till exempel Andersson Lennström 1994, Sjöberg 1996, Pylkkänen 2005, Ågren 2009a.
11 Pylkkänen 2001 s. 111, 2005 s. 81.
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dessa kunde hamna i konflikt med makens. En sådan betoning av gifta kvinnors
ansvar, menar Ågren, syns direkt i lagskrivningen som fastställde att egendom
som sålts med hennes samtycke var förlorad.12 Släktens intressen var fortfarande
viktiga men de skulle bevakas av kvinnan, hustrun. Hustruns samtycke kom
således att bli den springande punkten i bedömningen.
Det var dock inte helt tydligt var gränserna för makens förvaltning över hustruns egendom skulle gå. Ett sådant oklart område var om makens
dispositionsrätt över det gemensamma boet sträckte sig till försäljning av parets
gemensamt ägda jord, det vill säga huruvida hustruns samtycke krävdes för
försäljning av avlingejord. Enligt rättshistorikern Johannes Hellner fanns det ett
tolkningsutrymme i lagskrivningen som kunde innebära att makens förvaltningsbegränsning även omfattade fastigheter som makarna ägde gemensamt.
Genom en kunglig förordning 1807 klargjordes dock att den endast gällde
egendom vari maken inte hade giftorätt, det vill säga hustruns ärvda jord, men
även jord som hon fått testamenterad eller som förbehållits henne genom äktenskapsförord.13
Den oklara gränsdragningen kunde generera argument i rättstvister, också
efter 1807. Frågan är intressant eftersom den visar på hustrurs och borgenärers
olika intressen av reglering av makarnas egendom. Borgenärer med fordringar i
hushållen hade ett intresse av att hävda att makens rätt att förvalta boets gemensamma egendom skulle gälla på grund av målsmansrätten, det vill säga att
maken skulle ha rätt att tala och svara för hustrun. Utifrån det kunde de också
argumentera för att hustruns samtycke --- hennes deltagande, kunskap och godkännande --- inte krävdes för att göra avtalen giltiga. Därför låg det i deras
intresse att den omtvistade jorden betraktades som förvärvad eftersom de då
kunde åberopa denna makens rätt som husbonde att förvalta boets gemensamma egendom och som målsman att föra deras gemensamma talan. På så sätt
kunde de avfärda hustrurs krav på ersättning eller skydd för sin del av boet.
Ett sådant uttalat syfte hade Catharina Jonsdotters fordringsägare när de försökte hävda att den omtvistade egendomen inte varit ärvd utan gemensamt
förvärvad. De hävdade att egendomen hade överlåtits till makarna genom en
överenskommelse mellan dem och Catharina Jonsdotters föräldrar medan de
var i livet, och att den därför skulle betraktas som egendom som förvärvats under parets gemensamma äktenskap. Som en följd av detta hävdade de att maken
12 Ågren 2009a, s. 82, 96 och 106. Annan forskning har också visat på en ökad betoning på
kvinnors ansvar för sexuella handlingar från slutet av 1600-talet, se Lennartsson 1999 s. 317,
Jansson 2002.
13 Hellner 1934 s. 57-58. Förordningen 1807 gällde fastigheter på landet. När det gäller
fastigheter i staden hänvisar Hellner till en kunglig dom av senare datum som avgjorde att
förbudet att sälja hustruns fastigheter inte gällde en stadsfastighet som hustrun ägt före
äktenskapet och som genom äktenskapet blivit gemensam egendom. Förbudet begränsades alltså
till att gälla fastigheter som var förbehållna hustrun som hennes enskilda egendom genom
äktenskapsförord, testamente eller gåva.
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i egenskap av hushållets förvaltare fritt skulle ha rätt att disponera och avtala om
egendomen:
Det borde åtminstone ingen vara okunnig därom att en man är sin hustrus
målsman, samt fritt gör och låter med så väl hustruns som sin egen egendom, så
framt ej fråga är om arvejord, men här är ej fråga om arvejord uti Anders
Svenssons köp och avsalu och således behövs ej hustruns namn.14

Argumentet var alltså att hustruns samtycke inte krävdes för avyttring av avlingejord eftersom egendomen stod under husbondens ensamma förvaltning,
och han hade rätt att föra hela hushållets talan.15 På samma sätt hänvisade fordringsägare i ett annat boskillnadsmål från 1820 till att en jordegendom, vilken
hustrun hävdade var ärvd av hennes far, istället dels var en gåva till maken från
svärfadern och dels inköpt av maken och således skulle betraktas som av ’’maken
under äktenskapet förvärvad’’. De argumenterade följaktligen för att egendomen inte skulle betraktas som hustruns enskilda och därför inte undantas
från konkursboet.16
Fordringsägarnas uppfattning att hustruns samtycke skulle vara begränsat till
förvaltningen av arvejord var på intet sätt självklar. Hustrur hävdade att deras
samtycke krävdes även för den gemensamt förvärvade jorden.17 Hanna
Persdotter argumenterade, samma år 1820, för att hon hade rätt till egendom
som hon och maken köpt under äktenskapet eftersom hon aldrig avstått någon
äganderätt till den:
Sådant byte hade utom dess varit olagligt på den grund, att Ripa hemmanet blivit
av mig och min man under äktenskapet inköpt men jag aldrig samtyckt till något
byte, än mindre underskrivit någon handling därom.18

Hon utgick som en självklarhet ifrån att hennes samtycke krävdes för ett avtal
om egendomen. Eftersom hon som ägare inte gett sitt samtycke hade de avtal
som gjorts om egendomen inte varit giltiga. Också här blev makens målsmansrätt motargumentet mot kravet om hustruns samtycke.

14 1820202221, Boijs till häradsrätten. Borgenären hade dock fel i sitt resonemang. Enligt det
intrikata tidigmoderna egendomssystemet skulle jorden i alla fall betraktas som ärvd. Eftersom
Catharina och hennes make köpt ut hustruns syskon ur det som skulle vara deras arv så borde
jorden klassas som bördköpt och därmed fortsatt som ärvd jord och mannen skulle inte ha någon
del i denna. Enligt en lagändring 1807 kom bördköpt jord att betraktas som makarnas
gemensamma egendom, och därmed hade de giftorätt till denna såvida inte någon särskild
överenskommelse gjorts, men överlåtelsen i det här fallet hade träffats 1779 och gällde alltså enligt
de äldre reglerna. Se Ågren 2009a s. 104.
15 Se även 1760101017, 1820203061, 1820208171.
16 1820208171.
17 1760101017, 1820202221, 1820203061.
18 1820203061, Hanna Persdotters kontradeduktion.
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Nils Nilsson, som, även i egenskap av målsman för sin hustru, ägt, utan hennes
särskilda samtycke ostridig rätt av lag till det gjorda vederlagslämnandet, av en
under deras äktenskap förvärvad avlingejord, och vid det domstolen antog
erbjudandet därav, fick såsom en följd, obehindrat disponera köpeskillingen för den
andra jorden, till egen och hustruns förmån,…19

Makens arvingar hävdade att han visst hade haft rätt att utan hustruns tillåtelse
avtala om det omtvistade hemmanet eftersom det var parets avlingejord och det
inte fanns något lagstadgat krav på hustruns samtycke till disposition av avlingejord. De argumenterade för detta genom att åberopa makens målsmansrätt.
Hanna Persdotters man hade varit gift två gånger. I sitt första gifte hade han
två döttrar. Med den senare hustrun, Hanna Persdotter, skatteköpte han hemmanet Ripa. Sedan fick de två döttrarna ett annat hemman i arv. Då bad maken
tingsrätten om tillåtelse att sälja döttrarnas ärvda hemman till deras förmån.
Han dog sedan och det var arvingarna som drev ärendet. Tvisten uppkom därför att maken använde hemmanet Ripa, som han och hustrun köpt, som
säkerhet i arvsuppgörelsen --- enligt hustrun. Men ordet vederlag hade använts
vilket arvingarna hävdade gjorde att hemmanen hade bytt plats och Ripa därför
skulle betraktas som döttrarnas arvejord, vilken de nu ville kräva in. Inte i någon instans ansåg dock domstolarna att något byte ägt rum, vilket gjorde att
arvingarnas yrkande föll.20
Hustruns ärvda jord var således skyddad genom att ett krav på hennes uttryckliga samtycke fanns uttryckt i lagen för att göra varje hantering av den
giltig. Förekomsten av hustruns samtycke var därför en avgörande fråga i alla
mål som behandlade hennes ärvda jord. 21 När det gällde den förvärvade jorden
var regleringen inte lika klar, och denna omfattades inte självklart av ett krav på
ett uttryckligt samtycke från hustrun. Att den rättsliga regleringen stärkte hustrurnas rätt syns genom att de argumenterade för att de regler som gällde ärvd
jord också skulle omfatta den förvärvade jorden. De försökte alltså utnyttja de
regler som fanns på ett område för att stärka sin position i ett annat sammanhang.
Vad som också blir tydligt i justitierevisionen är att de verkliga situationerna
ofta inte var så svartvita som lagen förespeglade. Det hela blir mycket knepigare
när man blandar in lösegendom som hustrun ägde, hushållets gemensamma
egendom och skulder i äktenskapet. I alla dessa situationer var förekomsten och
betydelsen av hustruns samtycke en avgörande fråga.

19 1820203061, släktingarnas deduktion.
20 1820203061, högsta domstolens protokoll 4/11 1819.
21 Ärenden som endast behandlar en av maken ogiltig hantering av hustruns fasta gods:
1780212141, 1800107080, 1800108096, 1860200142, 1860200248.
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Oklar reglering av hushållets förvaltning
Till skillnad från förvaltningen av den fasta egendomen reglerades inte förvaltningen av hustruns lösegendom av lagen. Maken skulle i egenskap av husbonde
förvalta alla hushållets tillgångar, däri ingick alltså förvaltningen av hustruns del
av boet liksom hennes ärvda egendom, men det var bara för den fasta egendomen som reglerna för denna förvaltning specificerades.
Den lösa egendomen kom i praktiken att betraktas som en del av den gemensamma egendomen vari båda makarna hade del genom giftorätten. Den
enklaste förklaringen till det är att lösöreegendomen var mycket svårare att urskilja ur hushållets samlade egendom. I denna hade maken två tredjedelar och
hustrun en tredjedel på landsbygden, medan den delades lika mellan makar i
städerna. Efter 1845 kom giftorätten att delas lika för alla äkta par. Den gemensamma egendomen förutsatte man skulle användas till makarnas och hushållets
behov. Att det försvagade gifta kvinnors situation, ifall de saknade ärvd jord, var
en biprodukt och ett problem som lagen inte kunde lösa. Samtidigt var det här
ett växande problem under 1700-talet eftersom allt färre kvinnor, till följd av
förändrade demografiska strukturer och ökade jordpriser, kom att erhålla arv i
form av jord. Den utsatta gruppen kvinnor vars egendom lagen inte skyddade,
eftersom den blev parets gemensamma egendom i äktenskapet, kom alltså att
öka fram mot sekelskiftet 1800. Detta problem identifierades också i samtiden
och under 1700-talet uppstod därför rättsliga former för att skydda hustrurs
lösa egendom, såsom inbördes testamenten mellan makar, äktenskapsförord och
boskillnad.22
Inbördes testamenten mellan makar kunde upprättas för att ersätta egendom
som endera makan förlorat till det gemensamma boet. Paret kunde bestämma
att den överlevande makan skulle få besitta den andra makans del av den gemensamma egendomen under sin livstid. Testamenten kunde således inte
användas för att avtala om makarna ärvda jord.23
Vid ingåendet av ett äktenskap var skrivande av äktenskapsförord det sätt
som fanns att skydda hustruns lösa egendom och separera den från boets gemensamma. Äktenskapsförord har, av forskningen, konstaterats vara sällsynt
förekommande före 1700-talet, och i den mån de förekom var det framför allt i
samhällets översta skikt. I giftermålsbalkens 8 kapitel i 1734 års lag stadgades att
förord kunde göras mellan makar angående hur giftorätten skulle fördelas mellan makarna. Det innebar en möjlighet att separera hustruns lösegendom från
22 Ågren 2009a s. 115-120, jämför Erickson 2005 som lyft fram betydelsen av en tidig
utveckling av den här typen av rättsliga ekonomiska instrument i England som en följd av
coverturesystemet.
23 Flera konflikter i justitierevisionen som rör inbördes testamenten handlar just om att
makarna försökt överlåta eller ge livstids besittning av arvejord till den överlevande makan, se:
1760101017, 1760103003, 1780201311, 1800204211, 1820103027, 1820203061,
1820212142, 1840207021.
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hushållet som hennes enskilda egendom. Det betonades att äktenskapsförorden
endast fick göras angående giftorätten, att de alltså inte fick omfatta ärvd jord.24
I justitierevisionen aktualiseras äktenskapsförorden oftast i anslutning till ansökningar om boskillnad. Möjligheten att söka boskillnad infördes i 1734 års
lag men först genom konkurslagen från 1773 fick den större utrymme. Boskillnaden stadgade en möjlighet för hustrun att skifta undan sin andel av det
gemensamma boet, liksom hennes enskilda egendom, från att användas till att
betala hushållets skulder. Beviljandet av boskillnad var beroende av om den
sökande parten hade samtyckt till skulderna, och om hon kunde anses ha haft
personlig nytta av dem. Eftersom boskillnaden handlade om att separera hustruns del av den gemensamma egendomen från att användas till att betala
makens skulder, så kunde äktenskapsförordet bli avgörande för hur stor del av
hushållets lösa egendom som hon hade rätt att skifta undan. I flera mål som
behandlades av högsta domstolen hävdade hustrun att det var med hennes
pengar som paret upprättat hushållet. I de målen kan man förstå att det hade
stor betydelse om hustrun genom ett äktenskapsförordsavtal fick rätt att skifta
undan hela den gemensamma egendomen eller bara en tredjedel av den.25
Oklarheterna kring hur hustruns lösa egendom skulle betraktas syns i skrivningarna i äktenskapsförorden, och detta fick i flera fall till följd att dessa inte
godkändes som giltiga förord. 1820 underkändes Anna von Bonnecreutz ansökan om boskillnad med grund i ett äktenskapsförord, eftersom detta inte
uttryckligen ansågs vara ett avtal om makarnas respektive giftorätt utan istället
bestämde att endera makens egendom inte skulle få användas för att betala den
andras gäld. I sin deduktion till justitierevisionen argumenterade hon för förordets giltighet:
Jag nekar icke att …[äktenskapsförordet] ej uttryckligen handlar om giftorätt i
boet, men… Av det paktum, jag nu åberopar och som stadgar, att av vardera
makens då ägande eller framdeles fående egendom ingenting borde gå i mät för
den andras gäld, och vilket således även, ehuru mer oförmärkt, angår den rätt,
vardera maken i den andras bo i händelse av cession skulle äga, som lagen kallar
giftorätt, uppkommer icke eller någon större fördel för mig, eller någon större skada
för kreditorerna, vadan det samma, såsom i själva verket icke sträckande sig det
minsta utöver vad lagen om giftorätten bestämmer...26

Anna von Bonnecreutz argumenterade för att den exakta formuleringen var av
underordnad betydelse och att innebörden av förordet blev densamma. Den

24 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 8, kunglig stadga 28 juni 1798 och kungliga
förordningen 13 juli 1818, se även Hellner 1934 s. 55, Inger 1986 s. 93 och Ågren 2009a.
25 Argument om hustruns större rätt till det gemensamma boet med grund i äktenskapsförord:
1820208171, 1820212112, 1840209091, 1840211161, 1860200002, även 1780101095,
1780201171.
26 1820208171, Anna von Bonnecreutz deduktion.

77

invändningen fick inget gehör eftersom förordet genom sin formulering betraktades som ogiltigt även av högsta domstolen.27
På samma grunder underkändes också Fredrika af Wingårds äktenskapsförord 1860, med hänvisning till giftermålsbalken 8:1, eftersom det inte explicit
behandlade makarnas giftorätt. Fredrika af Wingård hade fört in betydande
medel, 16 666 riksdaler, i boet i form av ett kapital och persedlar som hon fått
genom arv. Före giftermålet hade fadern upprättat ett avtal med dotterns blivande make som bestämde att dessa medel inte skulle få användas för att betala
makens skulder, och att hon skulle ha rätt till hela den gemensamma egendomen i det fall maken lämnade henne utan bröstarvingar. Precis detta var ju vad
äktenskapsorden var till för: att skydda hustruns lösa egendom från att användas
för att betala makens skulder. Men avtalet mellan fadern och maken bestämde
inte uttryckligen att maken inte skulle ha någon giftorätt i medlen, antagligen
därför att det ansågs som självklart av parterna eftersom medlen var hustruns
ärvda egendom. Med grund i den uteblivna formuleringen om giftorätt ansåg
hovrätten och högsta domstolen att medlen inte kunde betraktas som hustruns
enskilda och att de därför var makarnas gemensamma och inte kunde undantas
från att betala borgenärerna.28
Reglerna kring förvaltningen av makarnas gemensamma bo och hustruns enskilda lösegendom var oklara. Det gjorde att det kunde finnas skiftande
uppfattningar om var gränserna för makens förvaltningsrätt skulle gå och vilka
rättigheter och skyldigheter som tillkom hustrun. Dessa osäkerheter syns i
skrivningarna i de omtvistade äktenskapsförorden som konkret beskrev tillvägagångssätt i för parterna tänkbara scenarier. Men detta gjorde i flera fall att de
hamnade mellan stolarna, eftersom de konkreta beskrivningarna inte stämde
med lagens stadganden, framför allt att de inte var tydligt begränsade till att
gälla giftorätten. Äktenskapsförorden blev därmed ogiltiga och egendomen
oskyddad.29

Hustrus ansvar för hushållets skulder
Lagen fastställde att skuld som uppkommit före äktenskapet skulle gäldas var
för sig. Skuld som uppkommit under äktenskapet av endera parten enskilt, vari
den andra inte haft någon nytta eller del, skulle också gäldas enskilt av den ansvariga makans enskilda egendom. Däremot skulle annan skuld som uppkom27 1820108171, kungl. dom för Bonnecreutz 17/8 1820.
28 1860200002. Överskriften på det underkända äktenskapsförordet innehöll faktiskt ordet
giftorätt men det räckte inte för hovrätten och högsta domstolen eftersom det övriga innehållet i
handlingen inte stämde överens med lagens föreskrifter om ett äktenskapsförord nämligen att det
skulle omfatta avtal om makarnas giftorätt.
29 Ogiltigförklarade äktenskapsförord: 1800211281, 1820208171, 1820209072,
1820121141, 1840209302, 1860200002, samma oklarheter kunde också gälla testamente se
1780201311.
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mit under äktenskapet gäldas gemensamt, i första hand av boets gemensamma
egendom (hit räknades också makarnas respektive fastigheter i städer). Men om
det inte räckte till skulle den fasta egendomen på landet få användas enligt makarnas andel i boet, det vill säga hustruns en tredjedel och makens två
tredjedelar fram till 1845, därefter hälften var.30
Inom rättshistorien har det förts diskussioner om lagparagrafen gav hustrun
rätt att ingå skuldförbindelser under makens målsmanskap. 1795 dömde högsta
domstolen att hustrun under äktenskapet var betalningsansvarig för skuld hon
ingått under äktenskapet utan makens tillstånd.
Kongl majt har i nåder låtit sig föredragas i detta mål inkomna handlingar jämte
vad parterna å ömse sidor i underdånighet andragit och påmint; och som de å Bs
sida åberopade och uti 11 c 6§ GB samt 10 c 13§ HB stadgade förbud för hustrun,
att utan mannens samtycke sälja något fast gods eller boets lösören och gå i borgen för
annans gäld, icke kunna medföra vidsträcktare verkan, än som med ordalydelsen
instämmer; Alltså och då förenämnde lagens rum icke äro till ifrågavarande mål
lämpliga, däruti hustrun skulden själv gjort och även erkänt sig hava fått valuta för
sina utgivna skuldebrev, ifrån vilkas infriande hon likmätigt 11 c 4§ GB icke får sig
undandraga; Ty prövar kungl majt rättvist, på det sätt fastställa underrättens
beslut, att Fru V K skall med sin lott i boet och enskilda fasta gods, ensam betala
nämnde skuldsedlar till huvudstol och ränta.31

Vid sekelskiftet 1800 verkar högsta domstolen ha betraktat den gifta kvinnan
som behörig att ingå avtal om skulder oberoende av makens samtycke. Det
avgörande verkar ha varit ifall hustrun själv skrivit under en skuldhandling, för
då måste hon också anses ansvarig för densamma. Förutom domen 1795, stadgade också en förordning 1798 att hustrur som bedrev näringsverksamhet var
enskilt ansvariga för denna och på samma sätt som änkor kunde bysättas för
skulder tagna inom näringsverksamheten oberoende av om de haft makens
samtycke till dessa.32
De här besluten betonar hustruns ansvar som gäldenär och bör ses som en
del i den utveckling av kreditlagstiftningen som skedde under 1700-talet och
som skulle klargöra kreditrelationerna och trygga borgenärernas ställning. I flera
fall kom det att innebära att hustruns ansvar för skuld betonades. Flera forskare
har visat att hustruns ansvar och delaktighet i hushållets skulder var viktiga
punkter vid diskussionerna som föregick 1734 års lag. Den växande kreditmarknaden medförde ett behov av en mer dynamisk och individualistisk
uppfattning om vad ägande var.33 Att den gifta kvinnan tilldelades ett sådant
30 1734 års lag, giftermålsbalken, kapitel 11, Hellner 1934, Almqvist 1958 s. 176f., Pylkkänen
1996 s. 21.
31 Citatet ur Backman 1831 s. 44, kungl. dom 11/5 1795, se även Hellner 1934 s. 63-64.
32 Kungl. förordning 28 juli 1798, denna kommer att diskuteras mer i kapitel 4.
33 Andersson Lennström 1994, Pylkkänen 1996 s. 21, Karlsson Sjögren 1998, Sandvik 2005,
Ågren 2009a s. 72, även Almqvist 1958 s. 174ff.
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betalningsansvar verkar inte ha ansetts stå i konflikt med makens rätt att tala för
hustrun.
Fram mot mitten av 1800-talet verkar dock tolkningarna av ansvarsrelationen mellan makarna ha ändrats. I en ny dom 1832 förklarades hustruns
skulder i äktenskapet utan makens tillstånd som ogiltiga eftersom hon stod
under hans förmyndarskap.
…icke stode att förena, det hustru skulle äga rättighet att, mannen oåtsport, utgiva
till verkan gällande skuldebrev och såmedels efter gott finnande fördjupa sig och
det samfällda boet i gäld, genom vilken rättighet, om den, efter vad underrätterna sig yttrat, henne tillkomme, mannens målsmanskap skulle i det huvudsakligaste bliva utan betydelse och hustrun således få under varande äktenskap, oberoende
av mannen, råda sig själv och sitt gods,…34

Här är det inte kreditrelationen som är det centrala utan makarnas relation och
makens roll som hushållets förvaltare, och detta ansågs nu hamna i konflikt
med ett självständigt skuldansvar för hustrun. Domen slog fast att om hustrun
skulle kunna ingå skuldförbindelser utan makens tillstånd skulle detta omintetgöra makens målsmanskap och hon skulle vara en självständig ’’myndig’’
person. Formuleringen som användes ’’att råda sig själv och sitt gods’’ var den
formulering som användes i myndighetsförklaringarna och är alltså att betrakta
som en definition på myndighet och framställdes stående i direkt motsättning
till makens rätt att, som målsman, tala för hustrun. Att hustrun hade
rättskapacitet parallellt med makens målsmanskap hade alltså nu blivit ett
problem, och makens uttryckliga samtycke krävdes således för att hustruns avtal
skulle vara giltiga.
Här är betoningen av de äkta makarna som en enhet överordnad borgenärens
betalningssäkerhet.35 En sådan förändring kunde också innebära att den faktiska betydelsen av kravet på hustruns samtycke försvagades genom att makens
rätt att tala för henne stärktes. En borgenär 1840 hävdade till exempel att hustrun, likaväl som maken, skulle anses lagligen krävd på en skuld trots att endast
maken bevisligen blivit underrättad därom:
… bägge sedelutgivarna, Fick och hans hustru, måtte kännas skyldiga att infria
reversen: att då Fick, som vid berörde tid varit hustru Wickmans målsman, blivit
över berörde ansökning hörd och sig förklarat, samt vid sådant förhållande,
berörde lagsökning, även om hustru Wickman ej skulle blivit om densamma särskilt
underrättad, likväl måste anses såsom ett i laga ordning emot hustru Wickman
anställt krav.36

34 Kungl. dom 8/5 1832, se även Hellner 1934 s. 64.
35 Enligt Hellner var denna uppfattning därefter rådande i praxis, se Hellner 1934 s. 64.
36 1840207151, borgenären Berger till överståthållarämbetet, kungl. dom för Maria Wickman
15/7 1840.
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Det poängterades att hustru Wickman själv hade skrivit under skuldhandlingen
och kravet på hennes samtycke var, i det ledet, således inte ifrågasatt. Men för
att kräva in skulden hävdade fordringsägaren att det var ovidkommande
huruvida hustrun blivit underrättad om betalningskravet och att han endast
behövde underrätta maken i egenskap av hustruns målsman. På den grunden
fick fordringsägaren rätt i kämnärsrätten och hustrun dömdes att betala hälften
av skulden. Hovrätten ändrade detta utslag. Ärendet var komplicerat, bland
annat eftersom makarna skilt sig under tvistens gång och hovrätten hade också i
en tidigare dom förklarat att skulden i första hand skulle utkrävas av maken.
Hovrätten ansåg därför inte att den frånskilda hustru Wickman kunde anses
lagligt krävd. Det fastställdes också av högsta domstolen.

Vad konstituerade ett giltigt samtycke/avståndstagande
Lagen stadgade att hustruns uttryckliga samtycke krävdes för försäljning av
hustruns ärvda jord. Hustrun hade alltså vissa i lag auktoriserade befogenheter.
Hon hade rätt att stoppa maken från att sälja hennes jord och under vissa förutsättningar kunde hon befrias från ansvar för makens skulder. Med dessa
rättigheter följde också ett ansvar att hävda rättigheterna. Som lagen var skriven
var en individs rättigheter beroende av att han eller hon hävdade dem. Den
borgenär som underlät att bevaka sina fordringar förlorade rätten till dem. Detsamma gällde en hustru vars man sålt hennes fasta jord. Om hon inte påtalade
det inom ett år efter det att hon fått kunskap om händelsen förlorade hon rätten att klandra försäljningen. En underlåtelse att hävda sin rätt betraktades som
ett stillatigande samtycke. Däremot var det inte klart hur hustrun skulle hävda
sina rättigheter. Hur skulle hon visa sitt avståndstagande från makens handlingar?
Häradsrätten slog fast att Catharina Jonsdotters egendom skulle betraktas
som ärvd. Men det räckte inte för att hon skulle få rätt. Det var eftersom rätten
ansåg att Catharina Jonsdotter tydligt hade visat sitt missnöje med sin mans
affärer, som de slog fast att skulderna hade tillkommit mot hennes vilja, och som
hon beviljades boskillnad 1817.
Nu emedan icke allena med vittnen är upplyst, att Catharina Jonsdotter långt
ifrån att deltaga i sin mans nog täta avhandlingar och hemmansköp däråt icke
sällan yttrat sitt missnöje, fastän hon, som icke kan vara tvivelaktigt, under det
hon vårdat inre hushållningen, varit idog och sparsam, hennes enda plikt som
husmoder, fått se tålmodigt och kanske även någon gång misshandlad, sin mans
stora handels åsikter, satta i verket, giva deras angelägenheter ett invecklat och
förtvivlat skick,…37

37 1820202221, häradsrättens dom.
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Catharina Jonsdotter visade att hon påtalat sitt missnöje genom att åberopa sex
vittnen som berättade hur hon förebrått mannen, samtidigt som de också omtalade hennes goda hushållsfärdigheter. Häradsrätten byggde sin dom på vad
hustrun sagt till grannar och husfolk: att hon uttryckligen vägrat ge sitt samtycke till affärerna och förbjudit maken att pantsätta hennes jord. Vittnena
berättade om hustruns agerande som matmor och de påpekade hennes sparsamhet i den rollen. De berättade att hon förebrått sin man och beskrev hur
hon försökt förmå honom att inte ingå skuldförbindelserna. De berättade också
om bråk mellan makarna i den frågan och påtalade att mannen varit våldsam
mot hustrun när hon inte höll med honom.38 På så sätt ansågs det bevisat dels
att Catharina Jonsdotter inte gett maken tillstånd att sälja hennes jord, dels att
hon tagit avstånd från skulderna. Därför gav häradsrätten henne rätt till boskillnad.
Catharina Jonsdotter hade gjort dessa avståndstaganden i utomståendes närvaro så att samhället kunde se hennes avsikter. Under hela perioden
förekommer den här typen av bevisning för att hustrun inte gett sitt samtycke
till affärer. Elna Mårtensdotter hänvisade 1860, när hon överklagade hovrättens
dom, till att hon opponerat sig mot sin mans intentioner inför en utomstående
person som också blivit hörd som vittne.
…har jag enligt vad ett i målet avhört vittne Sven Olsson på ed intygat, låtit tillsäga
min man och svaranden avstå från handeln, emedan jag aldrig därtill lämnade
mitt bifall.39

Det är vad lokalsamhället hade vetat, sett eller hört sägas som utgjorde bevisningen för att hustrun klargjort sin vilja åt ena eller andra hållet. Hela
förfarandet hade skett med lokalsamhället som arena. Notera att det har gått 40
år mellan de två exemplen.40
Det här skulle kunna beskrivas som en informell arena som åberopas: den lokala offentligheten. Därför är det slående att borgenärerna hävdade att
Catharina Jonsdotter inte på något sätt ’’offentligen givit tillkänna sitt missnöje’’.41 Borgenärernas argument när de överklagade häradsrättens utslag var att
hustrun inte hade uttalat missnöjet i tid och inte hade gjort det ordentligt.

38 Se vidare kapitel 5 där jag diskuterar vittnesutsagor om hustruns agerande och hushållet.
39 1860200142, Elna Månsdotters deduktion.
40 Kvinnor som genom vittnen visar hur de tagit avstånd från makens agerande: 1760101017,
1780212141, 1800108096, 1820208121, 1860200248. Där vittnen använts mot kvinnorna
1840209091.
41 1820202221, Boijs till hovrätten.
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…hustruns röjda missnöje med mannens hushållssätt nog tydl. bevisar hennes
tidiga kännedom därav, samt att hon om skäl därtill funnits, gärna kunnat och
bort i laglig ordning genom ansökning å behörig ort, om vad ställande under
förmyndare, eller annorledes, söka förekomma det boets obestånd som nu endast
lägges honom till last.42

Borgenärerna underkände på så sätt Catharina Jonsdotters protester och menade att hon, genom dem, inte separerat sitt intresse från makens och att paret
därför borde betraktas som en enhet. Snarare blev de protester hon gjorde i
lokalsamhället ett bevis för hennes kunskap och deltagande och på så sätt hennes möjlighet till agerande. Vad som skulle ha visat på ett röjt missnöje borde
istället, enligt borgenärerna, ha varit formella juridiska åtgärder för att begränsa
makens handlingsutrymme, som att anmäla honom till domstol för att få honom satt under förmyndare. Borgenärernas explicita argumentation i det här
målet är unikt bland dem jag undersökt. Det finns dock två mål där hustrun
hade satt sin make under förmyndarskap för att skydda hushållet.43 Det är dock
värt att notera att hustrun inte hade möjlighet att söka boskillnad om inte maken först gjort konkurs, Catharina Jonsdotter hade alltså inte kunnat använda
en boskillnad för att ta avstånd från makens affärer tidigare än hon gjort.
Ett annat exempel på en förskjutning mot formella handlingar är den ökade
betydelse som tillmättes förekomsten av äktenskapsförord för undanskiftande av
hustrus egendom vid boskillnadsansökning. Förekomsten av ett giltigt äktenskapsförord, upprättat före äktenskapets ingående, verkar i de här fallen ha varit
avgörande för om fördelningen av det gemensamma boet kunde ändras.
Fru Calissendorff sökte boskillnad för att skifta undan det hon dels hävdade
var hennes mödernearv, bestående av 1042 riksdaler banko, och dels, tillsammans med fadern, den hemgift han givit henne vid giftermålet. Rätten till
modersarvet styrkte hon genom att hänvisa till bouppteckningen och arvskiftet
efter sin mor, och hemgiften styrktes genom faderns vittnesmål tillsammans
med en inlämnad förteckning över dess innehåll och värde. Båda yrkandena
godkändes av rådhusrätten och hon beviljades där också boskillnad för sagda
egendom eftersom det ansågs ’’allmänt kunnigt’’ att hon inte deltagit i makens
skuld. När borgenärerna överklagade till hovrätten menade de dock att en sådan
rätt var oförenlig med lagen:
…med vårt begrepp om svenska lagarna finna vi oförenligt tillåta ena maken
utbrytning och egendom utan föregånget paktum antenuptiale, som alldeles icke
finnes…44
42 1820202221, Mörner till hovrätten.
43 Det ena målet gäller en ansökan 1800 från en hustru att få överta förmyndarskapet för sin
make som satts under förmyndarskap för att han skuldsatt det gemensamma boet. Det andra
målet är ett skilsmässomål 1820 där maken ställdes under förmyndarskap under processen med
hänvisning till sin kända misshushållning: 1800107080, 1820106008.
44 1820209072, borgenären Behncke till hovrätten.
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Om de arvsmedel, som hustru Calissendorff förmäler hava infört i boet,
härflutit från försäljning av ärvd eller förvärvad egendom, lärer vara alldeles
likgiltigt, då hon ej försäkrat sin rätt genom paktum antenuptiale…45

Borgenärerna hävdade alltså att det endast var genom ett formellt avtal före
giftermålet som boets egendom kunde delas. Allt som skedde därefter måste
anses gemensamt. I hovrättens dom påpekades att rådhusrätten tilldömt fru
Calissendorff boskillnadsrätten ’’oaktat något förord före äktenskapet …ej varit
upprättat’’ och eftersom hovrätten inte heller ansåg bevisat att egendomen
skulle betraktas som ärvd, och det inte fanns något dokument som visade ’’att
mannen däruti ej tillkommit giftorätt’’, tilläts inte hustrun någon boskillnad på
en sådan grund. Denna dom fastställdes sedan av högsta domstolen.46
De formella rättsliga handlingarna framfördes som en garant för säkra kreditrelationer både i Catharina Jonsdotters mål och i Calissendorffmålet. Framför
allt syns detta i borgenärers argument. De argumenterade för att ett tillåtande av
avtal gjorda under äktenskapet, liksom av olika former av semiformella överenskommelser, skulle göra det möjligt för äkta par att undanhålla sina
fordringsägare tillgångar. Borgenärerna i Calissendorffmålet framhöll att eftersom det saknades bevis för hemgiftens existens var det troligt att den
omtalade hemgiften var ett påhitt i samband med konkursen, för att makarna
skulle kunna behålla ’’boets redbaraste husgeråd’’. För att undvika möjligheten
till sådant bedrägeri krävdes inte bara formella dokument, utan också att dessa
dokument måste vara detaljerade för att bli giltiga. När det gällde hemföljd47
stadgade också lagen att den specifika egendomen som åsyftades skulle fastställas
i ett skriftligt dokument före äktenskapet:
Gifwer fader, eller moder, åt son, eller dotter, hemfölgd i jord, hus eller lösören,
wid theras giftermål; tekne thet up, och sätte å lösören skäligt wärde; tage ock
qwittobref ther å. Sedan behålle then hemfölgd, som then fått, så länge fader och
moder båda lefwa, och hålle hus och jord vid macht, som lag säger…48

Den paragrafen åberopades av Calissendorffs borgenärer som ett skydd mot att
makarna, eller släkt, skulle gömma undan egendom.

45 1820209072, borgenären AE Weslig & Schück till hovrätten.
46 1820209072, hovrättens dom, kungl. dom för Calissendorff 7/9 1820. Högsta domstolen
fastställde hovrättens dom med undantag för ifråga om en borgenär som underlåtit att klaga på
domslutet i den frågan.
47 Enligt giftermålsbalken kapitel 16:1 de ägodelar i jord, hus eller lösöre, som av föräldrar ges
åt son eller dotter vid dessas giftermål, eller då de ’’utur hus och bo skiljas, eller vid annat tillfälle’’,
med villkor, att desamma ska vid ett kommande arvskifte efter givaren antingen återlämnas eller
avräknas på hemföljdstagarens arvslott.
48 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 16:1, jämför Dübeck 2005 s. 131 gällande Danmark.
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…följer likväl icke därav, att allt som påstås vara hemgift, skall med sådan rätt
utgå. Erfarenheten har tillräckligen vitsordat de missbruk som hänt, i så måtto,
att gäldenärens hustru och hennes föräldrar sökt, under nämnde titel, fråntaga borgenärerna ofta den betydligaste tillgång… Men emedan lagen uti 16 kap 1§
giftermålsbalken uttryckligen stadgar, att hemföljd, som av föräldrarna gives till
barn vid deras giftermål, skall upptecknas, samt värde å lösören sättas och kvittobrev därå fogas; Ty och enär dessa lagens ovillkorliga fordringar icke i
förevarande händelse äro iakttagna, och den säkerhet om gåvans överlämnande
såsom hemgift, som lagen åsyftar, således här i allo saknas…49

Endast genom den lagstadgade detaljerade redovisningen av den specifika egendom som åsyftades i ett eventuellt kontrakt kunde borgenärerna vara säkra på
att undvika bedrägerier.
Betydelsen av en detaljerad förteckning av makarnas respektive egendom
kunde även åberopas mer generellt i förhållande till äktenskapsförord, utan att
dessa specifikt omtalade hemföljd. När hovrätten underkände Anna von
Bonnecreutz boskillnadsansökan gjordes det också med hänvisning till att
äktenskapsförordet inte specificerat den egendom som skulle omfattas:
enligt vad 8 kap 1§ Giftermålsbalken och 18§ 2 mom. av kungl. stadgan den
28de juni 1798 förmå, äktenskapsförord endast böra sträcka sig till den giftorätt
vardera makan njuta skall, och det nu ifrågavarande förordet varken innebure
något förordnande därom, eller bestämde den egendom som änkan Bonnecreutz,
vid äktenskapets ingående i boet infört, vilket allt ett förord, där det emot borgenärer
skulle anses gällande, ovillkorligen borde innehålla.50

Hovrätten krävde alltså en, före äktenskapet upprättad, lista på den egendom
som tillhörde hustrun genom arv, ungefär som den gällande hemföljd. Inte i
något av de refererade lagrummen finns dock ett uttalat krav på någon specifik
redogörelse för den egendom som åsyftades, vilket också påpekades av Anna von
Bonnecreutz i hennes deduktion till justitierevisionen.
…tvärt emot vad kungl. hovrätten sig likväl utlåtit, ingen lag finns som i själva
paktumet, och såsom ett villkor för dess bestånd, fordrar specifikation på vad i
boet införes, utan måtte det så mycket mer göra tillfyllest att, vid uppstående fråga
därom, bevisa vad blivit infört, i likhet med vad jag i kungl. hovrätten iakttagit,
som ett rätteligen författat paktum, medför rättighet till undantag även av vad
efter vigseln å ena eller andra sidan i framtiden ärves, och varå, såsom en senare
tillfällighet, i ett paktum möjligen ej kan inflyta någon förteckning.51

Någon tydlig rättslig reglering förelåg alltså inte i det här fallet. Hovrättens och
borgenärernas argumentation och beslut talar dock för en ökad betydelse av
formella handlingar och ett ökat krav på tydlighet i dessa. De exempel som

49 1820209072, borgenären AE Weslig & Schück till hovrätten (originalets understrykning).
50 1820208171, hovrättens dom.
51 1820208171, Anna von Bonnecreutz deduktion.
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tagits upp är alla från 1820. Det är inte en slump, för det är nämligen framför
allt 1820 som jag har funnit den här typen av konflikter i justitierevisionen.
Utifrån en utveckling med ökad betoning på tydliga formellt rättsliga handlingar kan man också förstå de utredningar som gjordes 1860 om huruvida
hustrun verkligen hade skrivit under själva dokumentet om försäljning eller
pantsättning. I Catharina Jonsdotters ärende 1820 handlade hennes avståndstagande om en tydligt förklarad inställning. En väsentlig skillnad i målen 1860
var att det nu handlade om den faktiska underskriften: i de här målen är det
formella samtycket det som räknas. I skuldmålen från detta år handlar vittnesberättelserna liksom de direkta argumenten om det specifika
underskriftstillfället och vilka eventuella påtryckningar som då utövats. Mot
Elna Mårtensdotter stod till exempel ett annat vittne som berättade att hon visst
varit medveten om försäljningen eftersom han varit med när hon fått kontraktet
uppläst för sig och undertecknat detsamma. Frågan domstolarna ställde till
vittnet var om hustrun själv hade haft sin hand på pennan, det vill säga om hon
formellt givit sitt samtycke. Eftersom det fanns vittnen som intygade att hustrun frivilligt hade skrivit under skuldhandlingen efter att ha fått den uppläst för
sig, dömde häradsrätten henne skyldig att ansvara för denna. Domen fastställdes
sedan av både hovrätten och högsta domstolen.52
Utvecklingen innebär en förskjutning mot ett formellt givet samtycke genom
giltiga rättsliga handlingar. Samtycke verkar tidigare kunna ha varit en allmän
hållning gentemot makens agerande, uttryckt till exempel genom ett tydligt
avståndstagande eller förklarad inställning i lokalsamhället. Det betraktar jag
som ett semiformellt avståndstagande, som resultatet av en situationsbestämd
lokal kunskap vars existens kunde beläggas genom lokala vittnen. Under perioden verkar betoningen av ett formellt samtycke ha ökat, vilket innebar ett
formellt underskrivet dokument eller formellt vidtagna rättsliga steg för avståndstagande, som till exempel en anmälan till domstol om sättande under
förmyndare.

Det äkta parets egendomsgemenskap
Catharina Jonsdotters borgenärer överklagade häradsrättens beviljade boskillnad
till hovrätten eftersom de menade att skulderna uppkommit under makarnas
gemensamma äktenskap, och att dessa därför måste anses gemensamt ansvariga.
Hustrun skulle anses som delaktig i skulderna eftersom hon var en del av det
hushåll som ingått dem, menade borgenärerna. Äkta makar som levde tillsammans måste anses ha gemensamma intressen. Det som gynnade den ena skulle
därför automatiskt gynna den andra och de måste därför betraktas som en
oseparerbar enhet. Därför skulle hustrun också anses skyldig att ansvara för
skulderna tillsammans med maken.
52 1860200142, kungl. dom för Elna Mårtensdotter 1/8 1860, även 1860200248.

86

Borgenärerna anklagade Catharina Jonsdotter för att lämna ett sjunkande
skepp. Hon borde ha uttryckt sitt missnöje tidigare, innan hushållet ruinerades,
för att undvika sådana misstankar.
Så länge Catharina Jonsdotter funnit att hennes man kunna uppehålla sina
affärer så har hon stillatigande låtit allt passera förmodligen under hopp att få
mycken egendom med tiden.53

Borgenären Boijs använde ett slags rättviseargumentation som gick ut på att om
hustrun hade kunnat tjäna på ett förfarande så skulle hon också stå till svars för
samma förfarande om det gick illa. Samma rättviseargumentation användes
även av andra borgenärer.54 Som framgått menade de också att hon borde ha
uttryckt sitt missnöje tydligare genom att vidta formella åtgärder för att klargöra
sitt missnöje och separera sina intressen från makens.
Hovrätten ändrade häradsrättens dom till borgenärernas fördel med grund i
att Catharina Jonsdotter inte ansågs ha kunnat bevisa att maken var ensamt
ansvarig för skulderna:
…enär skulderna ej kan sägas hava tillkommit genom mannens vållande och
förgörelse, därav hustrun ingen nytta eller del haft, men hon ej lagligen bör åläggas
vidsträcktare ansvarsskyldighet i avseende på hennes ärvda fastighet, än som
svarar emot hennes andel i gälden,… hustru Catharina Jonsdotters arvejord bör
på ovanberörde sätt användas till betalning av en tredjedel i hela gälden,55

Någon förklaring till varför rätten inte ansåg att bevisningen räckte för att visa
makens enskilda skuld finns inte i handlingarna. Uppenbarligen fäste man inte
samma vikt som häradsrätten vid de vittnen som hade förts fram. Catharina
Jonsdotter fortsatte att hänvisa till vittnesmålen också i sin skrift till justitierevisionen, men inte heller där lades någon vikt vid dessa utan hovrättens dom
slogs fast.56
Precis samma bedömning gjordes av högsta domstolen i andra liknande fall.
Om hushållet betraktades som en enhet innebar det att hustrun per definition
måste haft del i skulder som ingåtts av maken under äktenskapet eftersom hon
var en del av samma egendomsgemenskap. Därför kunde Anna von
Bonnecreutz borgenärer argumentera för att det var ointressant om hustrun
varit delaktig i eller haft kunskap om hushållets skuldsättning.
…så torde eders kungl. Maj:t nådigast finna det kungl. hovrätten till detta
frikännande ha så mycket mindre anledning som 3§ 11 kap GB icke gör någon
skillnad däruti om gälden antingen av bägge eller endast av endera makan blivit
gjord endast att det skett under äktenskapet.57
53 1820202221, Boijs till häradsrätten.
54 Se till exempel 1820209072, 1840211161.
55 1820202221, hovrättens dom.
56 Kungl. dom för Catharina Jonsdotter 22/2 1820.
57 1820208171, borgenärernas deduktion.
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Anna von Bonnecreutz hävdade i deduktionen att hon endast borde vara ansvarig för de skulder hon själv skrivit under och förbundit sig till att gottgöra,
vilket inte godtogs av vare sig hovrätten eller högsta domstolen, eftersom de
bedömde att majoriteten av skulderna utgjorde ’’räkningar över borgade hushållsvaror’’ och således ’’otvivelaktigt kommit löjtnant von Bonnecreutz och
hans fru till gemensam nytta’’.58 I ytterligare ett boskillnadsmål från 1820 förklarades hustru Calissendorff delaktig i skulder som var tagna i makens
handelsrörelse: ’’vilken, därest den utfallit annorlunda, än som hänt, tillskyndat
hustrun fördel och båtnad’’.59
Enligt samma princip frikände högsta domstolen en hustru från skuldansvar
eftersom makarna varit skilda till säng och säte:
…att hustru Larsson, vilken på grund av så beskaffade överenskommelser de där
inför domaren blivit emellan bägge makarna anmärkningsfritt gjorda, allt ifrån
ovannämnde den 1 april 1814 varit från deltagande i hushållningen med boet och
dess tillgångar helt och hållet utesluten, således icke kunnat bidraga till den gäld,
vilken, följaktligen genom mannens enskilda vållande tillkommen, den sedermera
förflutna tiden boet åsamkats, samt att hon ej eller därav någon nytta haft…60

I det här fallet hade ingen hushållsgemenskap förekommit. Eftersom makarna
varit skilda till säng och säte hade hustrun inte haft del i makens hushåll, och
varken haft inflytande över ekonomin eller kunnat dra nytta av eventuella inkomster.
När det äkta paret på detta sätt betraktades som en enhet innebar det att maken i praktiken, i egenskap av hushållsföreståndare, hade rätt att ensidigt ingå
skulder i hela hushållets namn. Hustruns uttryckliga samtycke krävdes inte,
men hon kunde ändå avkrävas ett betalningsansvar eftersom hon, som hushållsmedlem, kunde haft nytta av skulderna. Genom egendomsgemenskapen
förstods hustruns samtycke alltså som något som kunde uppstå genom stillatigande. Det är också den här tolkningen som etablerats inom rättshistorien. När
rättshistorikern Johannes Hellner diskuterar makarnas skuldansvar i 1734 års
lag är det väldigt avgränsat vad som skulle klassas som makens enskilda gäld:
borgensförbindelser, spelskulder eller skuldsättning för bördande av fastighet i
vilken hustrun saknade giftorätt, alltså handlingar som tydligt inte kommit
hushållet till del. Allt övrigt blir gemensamt, med det enda undantaget att maken inte hade rätt att pantsätta hustruns fasta gods.61
58 1820208171, Anna von Bonnecreutz deduktion, kungl. dom för Bonnecreutz 17/8 1820.

Fredrica Elisabeth Malmros argumenterade samma år för att hon skulle beviljas boskillnad
eftersom skulderna uppkommit genom makens borgensförbindelse och handelsverksamhet, med
vilka hon ’’som kvinna’’ inte haft någon befattning, 1820212113.
59 1820209072, kungl. dom för Calissendorff 7/9 1820. Se även 1820212112, 1820212141,
1860100340.
60 1820212185, kungl. dom för Elisabeth Larsson 18/12 1820.
61 Hellner 1934 s. 64.
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Under 1800-talet kom, enligt vad som framkommit i tidigare forskning,
olika uppfattningar om vad äktenskap skulle vara att lyftas upp och diskuteras.
Äktenskapet kom i högre grad att betraktas som ett civilt kontrakt ingånget av
två likställda parter enligt rättsligt fastlagda grunder. Samtidigt kom äktenskapet
att kläs i känslomässiga termer. Äktenskapet var, menade debattörer, en
känslomässig och moralisk union. Att se på äktenskapet som ett ekonomiskt
kontrakt var att förminska dess innebörd. En hustru skulle inte väljas på grund
av sina ekonomiska tillgångar. Men hon skulle heller inte, av samma anledning,
kunna separera dessa från hushållets och makarnas gemensamma intressen.62
De här idéerna var särskilt framträdande när skuldsättning och boskillnad diskuterades under första halvan av 1800-talet, med anledning av de föreslagna
lagreformerna. Vad som förordades var ett äktenskap som utgjorde en gemensam enhet under en förvaltare i form av husbonden. Boskillnad blev något
farligt för den äktenskapliga enheten eftersom den krävde att man höll koll på
vad som tillhörde vardera makan. För att klargöra detta menade man att det
skulle krävas detaljerade och offentliga listor på de av makarna införda medlen i
äktenskapet, vilket skulle undergräva det äktenskapliga idealet om enhet.63
I boskillnadsmålen i justitierevisionen ser man samtidigt att det ökade beviskravet på vad som skulle betraktas som hustruns separata egendom vid en
konkurs gjorde att vad som krävdes i praktiken var just dessa offentliga listor
som skulle ha upprättats i samband med äktenskapsförordet. Sofia Holmlund
har också visat att penninglösen för arvejord under 1800-talet kom att intecknas
i tingrättsprotokoll genom en särskild beteckning, inlösen, och att hustrur formellt skrevs in som delägare i lagfarter. Dessa praktiker, menar hon, är svar dels
på den osäkerhet som rådde kring hustrurs egendom och dels på ett ökat krav
på skriftlig dokumentation som hon tillskriver en mer utvecklad jordmarknad.64 Kombinationen av å ena sidan ett ideal om det äkta parets
egendomsgemenskap och å andra sidan ett behov för hustrun att bevisa sina
separata intressen för att undgå att drabbas av makens konkurs, tillsammans
med ett ökat krav på formalitet, måste ha inneburit ett dilemma för de drabbade hustrurna. Om hustrun hade enskild fast egendom var det självklart att
den skulle skiftas undan ifall hon beviljades boskillnad. När det gällde hustruns
lösa egendom var det inte lika självklart. För att få skifta undan mer än den
lagstadgade giftorätten verkar det ha krävts äktenskapsförord som klargjorde i
detalj på vilket sätt hela eller en del av lösöreboet skulle betraktas som hustruns
enskilda.
Möjligheten till boskillnad har konstaterats betyda mest för de kvinnor som
saknade fast egendom eftersom den fasta egendomen var bättre skyddad. Detta
62 Se till exempel Davidoff & Hall 1989, Desan 2004, Hardwick 2009, Marklund 2004,
Ågren 2009a.
63 Ågren 2009a s. 177ff.
64 Holmlund 2003 s. 261ff.
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förklarar, menar Maria Ågren, varför intresset för boskillnad ökade under 1700talet. Det beror alltså på att fler kvinnor hade sämre skydd för sin egendom.
Hon menar också att införandet av boskillnad innebar en liten revolution i
svensk egendomsrätt, eftersom det ruckade på likhetstecknet mellan lösöre och
gemensam egendom. Genom äktenskapsförord och boskillnad kunde hustrur
separera och skydda sin lösa egendom från att vara en del av det gemensamma
boet. Samtidigt påpekar hon också begränsningarna --- boskillnad kunde inte
användas för att ge kvinnor makt över sin ekonomi och var inte tillämpbart då
hushållets finanser var i ordning. Det definierar Ågren som den svagaste punkten i svenska kvinnors egendomsrätt, som också blev viktigare med tiden.65
Just begränsningen att boskillnad inte kunde ge hustrun makt över sin ekonomi redan före en kris blir synlig i målen i justitierevisionen. För att få rätt till
boskillnad skulle den sökande parten inte ha varit delaktig i skulderna och inte
heller anses ha haft nytta av dem. Den gränsdragningen gjorde att en viktig
tvistefråga i dessa mål blev vilka skulder som kunde klassas som endera makans
enskilda, vad som kunde klassas som att det kommit den andra makan och
hushållet till nytta, och hur den andra makans delaktighet skulle bedömas. De
skulder som maken hade ingått, och som klassades som att de gjorts i boets
gemensamma intresse kunde inte hustrun undkomma eftersom boet betraktades
som en helhet. Därför kom boskillnaden och ansvaret för skuld att ställa frågan
om makarnas gemensamma eller separata intressen på sin spets. I relation till
den typen av skulder och den typen av resonemang åsidosattes också principen
om makarnas separata egendom när det gällde ärvd jord genom att boets intresse kom att ses som gemensamt och överordnat hustruns separata egendom.
På det är Catharina Jonsdotter ett utmärkt exempel. Hon hade ärvd egendom i
form av jord som maken inte skulle ha rätt att använda utan hennes godkännande. Det fick hon fastställt av underrätten eftersom hennes missnöje var
registrerat. Men inget av detta spelade någon roll eftersom både hovrätten och
senare högsta domstolen betraktade de skulder som maken gjort som boets
gemensamma skulder och beslutade att 1/3 av Catharina Jonsdotters ärvda
egendom skulle användas för att betala skulderna.66
Det står klart att hustrur som saknade fast egendom hade en svagare position
än de som hade sådan. Men inte heller fast egendom var självklar att undanskifta vid boskillnad, inte ens om den var ärvd, om hustrun inte kunde visa att
skulderna inte legat i hennes intresse. Det som blev avgörande var att synen på
boet som en enhet sattes framför försvaret av vardera makens separata egendom.
Då betraktades hustruns samtycke som underförstått i alla angelägenheter som
gällde det gemensamma hushållet och betydelsen av ett lagstadgat krav om
samtycke undergrävdes. När samtidigt kravet på formellt rättsligt vidtagna åtgärder ökade skärptes också denna konflikt.
65 Ågren 2009a s. 150 och 197.
66 1820201221, gäller även 1820212112.
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Ogifta kvinnor
Den ogifta kvinnan var enligt tidigare forskning att betrakta som omyndig. I
lagen stod det att en ’’Mö, af hwad ålder hon wara må, stånde under förmynderskap’’. I forskningen råder därför en relativt enhällig uppfattning om att den
ogifta kvinnans rättsliga utrymme var kraftigt begränsat. Ann Ighe skriver till
exempel att den ogifta kvinnans rättsligt definierade aktiva dispositionsrätt i
princip var obefintlig. Vad lagen reglerade var hur omyndig vid myndigblivande
skulle kunna klandra förmyndarens förvaltning.67
Föräldrarnas makt ökade och släktens kontroll över förmyndarskapet minskade från 1600-talet och fram emot 1800-talets stora reformer.
Förmyndarordningen 1669 var den första rikstäckande lagstiftningen i Sverige
och förblev en viktig rättskälla även efter 1734 års lag. I den gavs föräldrarna en
starkare roll genom att de kunde utse förmyndare genom testamente och på så
sätt förbigå släktens intressen. Ann Ighe pekar också, i sin avhandling om förmyndarskap, på fler faktorer som tyder på att skyddet av de omyndiga blev mer
av en kärnfamiljeangelägenhet, till exempel genom att styvfäder kunde vara
förmyndare, något som tidigare varit otänkbart. Det kan förstås i förhållande
till den större utveckling där släktens inflytande över förvaltningen av jordegendom försvagades till förmån för hushållsföreståndarens. Samtidigt visar Ighe
också att en ökad statlig kontroll gjorde att det formella förmyndarskapet reglerades mer i detalj, redovisningskraven ökade liksom även möjligheterna att ställa
förmyndaren till ansvar.68
Det är dock viktigt att framhålla att den här beskrivningen av ogifta kvinnors
’’omyndighet’’ framför allt gäller jord och ärvd egendom. Förmyndarskapet
omfattade uttryckligen ärvd egendom och skillnaden mellan ärvd och förvärvad
egendom gjordes klar i lagen.
Then som ej hafwer fylt tiugu ett åhr, äge icke macht, at sielf förestå sitt arf. Kan
han sig något förwärfwa, theröfwer må han sielf råda, sedan han femton åhr
gammal är.69

Skillnaden betonar lagens fokus på kontroll av släktens jord och följer den genomgående principen om isärhållande av ärvd och förvärvad jord. Rätten för
ogifta kvinnor som uppnått en mogen ålder att göra testamenten följer samma
princip, eftersom testamentsrätten var begränsad till den förvärvade
egendomen. Den ogifta kvinnans lagstadgade omyndighet måste därför anses
vara begränsad till den ärvda egendomen. Lagparagrafen måste tolkas så att
ogifta kvinnor hade rätt att disponera egendom som de själva förvärvat. Men
67 1734 års lag, ärvdabalken 19:2, Ighe 2007 s. 71, även G Andersson 1998 s. 54, Karlsson
Sjögren 1998 s. 48-50.
68 Gadolin 1934 s. 52, Ighe 2007 s. 61.
69 1734 års lag, ärvdabalken kapitel 19:1.
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frågan är hur långt den dispositionsrätten sträckte sig och vilken rätt att ingå
avtal de hade om sådan egendom?

Förmyndarskap
Förmyndarskapet kan delas in i två huvudtyper. Den ena är förmyndarskapet
som följde med föräldraskapet (tutela parentela), och den andra är ett förmyndarskap med grund i en utnämning (tutela dativi). Under den period som är
aktuell här var den självklare förmyndaren i det första fallet fadern i egenskap av
hushållsöverhuvud. Modern kunde också inträda som förmyndare i faderns
ställe som en följd, dels av föräldraskapet, dels genom änkans befogenheter som
ställföreträdande hushållsöverhuvud. Modern hade dock inte rätt att vara ensamt ansvarig utan ansvarade med ’’nästa fädernes fränders, eller förmyndares
råd’’. Om föräldern gifte om sig skulle arvet skiftas. Fadern hade dock rätt att
fortsätta vara förmyndare också därefter, men modern skulle träda från sitt förmyndarskap eftersom en ny förvaltare då inträdde genom hennes nye man.70
Det finns all anledning att hålla isär de två formerna av förmyndarskap eftersom
relationen mellan förmyndare och myndling bör ha varit olika i de båda fallen.
Att relationen var olika mellan myndlingen och en far respektive myndlingen
och en annan förmyndare kan observeras genom myndighetsansökningarna.
Till exempel har jag inte funnit några exempel på kvinnor som sökte myndighet
medan deras fäder var i livet. Däremot finns flera ansökningar från mödrar om
myndighet för sina döttrar, framför allt från början av perioden.71 Från början
av undersökningsperioden finns också ett antal myndighetsansökningar där
anledningen till ansökan sägs vara att fadern eller de släktingar som skulle
kunna vara förmyndare inte längre kunde vara det, och att någon ’’oskyld’’
istället skulle överta förmyndarskapet; alltså att förmyndarskapet skulle övergå
från släktprincip till en utnämning. Britt Liljewall har gjort en liknande iakttagelse och dragit slutsatsen att det var när den ’’naturlige’’ förmyndaren dog som
myndighetsfrågan aktualiserades.72 För att förstå de här skillnaderna kan det
vara bra att ha hushållets och husbondens ställning i åtanke.
En dominerande utgångspunkt i tidigare forskning har varit att man inte kan
förstå kvinnor och män under den tidigmoderna perioden som självständiga
70 1734 års lag, ärvdabalken 20:2, Ann Ighe har på grund av inskränkningarna i moderns
myndighet menat att hennes förmyndarskap var mer villkorat än faderns. Den tolkningen har
kritiserats av Maria Ågren som visat att kontrollen av faderns förmyndarskap var hårdare genom
att ett större inflytande tilläts från moderns släkt än vad faderns släkt hade vid moderns
förmyndarskap. Ighe 2007 s. 50-51 och 62-63, Ågren 2007 s. 767. Se även Almqvist 1958 s. 202205.
71 Till exempel 1760106042, 1760110017, 1760110018, 1780102002.
72 1760101070, 1760106043, 1760106046, (1760112042 släkting men utsedd av rätten),
1780102002. Britt Liljewall har i sin undersökning av 328 myndighetsansökningar 1800, 1825
och 1850 funnit 18 ansökningar (5 %) där fadern var i livet. Liljewall 2013 s. 105f.
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individer, utan de måste förstås som delar av ett hushåll. Lagtexterna utgår ofta
från hushållet som enhet och behandlar egendomsfrågor utifrån det perspektivet. I vilken position en individ befann sig i relation till hushållets överhuvud
var avgörande för dennes befogenheter, vilket gällde både kvinnor och män.73
Hushållet hade ett överhuvud och alla andra som befann sig under samma tak
var underordnade och beroende av ’’honom’’. Husbondens makt var bestämd av
en religiös samhällsuppfattning. Han var hushållets huvud och de andra medlemmarna dess kropp, liksom Kristus var kyrkans huvud och församlingen dess
kropp. Utan huvudet kunde kroppen inte fungera och hushållet betraktades
således som en liknande enhet. Det illustreras till exempel av skillnader i mäns
och änkors föreskrivna dispositionsrätt till egendom beroende på om de befann
sig inom eller utom faderns hus. Husbonden förvaltade hela hushållets egendom, även hemmaboende söners och döttrars oavsett civilstånd.74 Det blir
därför omöjligt att förstå kvinnors handlingsutrymme och förvaltningsrätt till
egendom utan att inbegripa hushållet i analysen. Hustruns roll som ställföreträdande hushållsöverhuvud kan bara förstås utifrån hushållet som grundläggande
enhet. Det har fått Hilde Sandvik att koppla en egentlig myndighetsgräns för
män till bildandet av ett självständigt hushåll. Ann Ighe har också påpekat att
det var möjligt för en domstol att betrakta en formellt myndig man som omyndig helt enkelt därför att han inte hade etablerat sig i en oberoende ställning i
förhållande till föräldrar eller andra släktingars hushåll. Änkans myndighet har
också tolkats som villkorad av att hon befann sig utanför faderns hus.75
Relationen mellan far och dotter
I första hand var det fadern som skulle vara förmyndare för de omyndiga barnen. När så var fallet krävdes inte någon formell utnämning utan uppgiften
ingick i husbondens befattning. När det gäller faderns förvaltning av barnens
intressen är det viktigt att skilja mellan det som föll under faderns formella förmyndarskap å ena sidan och faderns målsmanskap och föräldraväldet å andra
sidan. Förmyndarskap kunde fadern inneha för egendom som tillhörde barnen
enskilt. Föräldraväldet och målsmanskapet omfattade ansvaret för barnens
uppfostran, förbindelser och framtida arv. En skillnad mellan formellt förmyndarskap och föräldravälde var att det första skulle rapporteras och redovisas
medan det senare inte redovisades. Faderns förmyndarskap kontrollerades genom att han skulle upprätta bokförteckning av barnens tillgångar.76

73 Se till exempel Fiebranz 2002, Hansen 2006, Pihl 2012.
74 För en diskussion av hushållet som institution och symbol i det tidigmoderna Sverige se till
exempel Andersson Lennström 1994 s. 21, Fiebranz 2002 s. 30-33 , Pihl 2012 s. 25-27.
75 Gadolin 1934 s. 31, Sandvik 1992, Ighe 2007 s. 74.
76 I flera lagförslag till 1734 års lag hade föräldrars redovisningsskyldighet omnämnts särskilt,
men det fanns inte med i den slutliga versionen. Se Gadolin 1934 s. 50.
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På samma sätt som när det gällde makens förvaltning av parets gemensamma
egendom och hustrurs egendom, så var döttrarnas arv bättre skyddat om det
bestod av jord än av pengar. Jorden var synligare och belagd med fler restriktioner. Den fick endast säljas i nödfall och skulle skiftas i samråd med
närmaste fränder och med domares samtycke, medan pengar skulle investeras
och på så sätt lätt försvann in i hushållets gemensamma egendom.77
I praktiken var det nog svårt för både fäder och barn att hålla de olika rollerna separata. Det finns flera exempel där döttrar eller deras företrädare
besvärade sig till kungen för att få ut modersarv som under faderns förvaltning
’’försvunnit’’ bland hushållets övriga egendom genom nya giftermål och egendomstransaktioner.78 Men relationen mellan fader och dotter var mer än bara
en egendomsrelation. Det kunde visa sig problematiskt när döttrarna försökte
ställa sina fäder till svars för att de handlat på ett för döttrarna ofördelaktigt sätt,
samtidigt som de inte fick brista i respekt för fäderna.
Så var det till exempel för Margareta Danielsdotter som 1798 sökte om resning för att få tillbaka sitt modersarv som fadern sålt på ett olagligt sätt. Hennes
anklagelser mot fadern kan dock tyckas en aning ambivalenta. För det första
tonade Margareta ner faderns ansvar för försäljningen. Hon hävdade att fadern
efter moderns död ’’genom dess misshushållning och svaga förstånd’’ hade försatt
hushållet på obestånd och att han dessutom låtit ’’locka och övertala sig’’ till att
sälja gården. Framställningen av fadern är kanske inte så smickrande men det är
tydligt att Margareta inte höll fadern som självständigt ansvarig utan poängterade att försäljningen var omgiven av förmildande omständigheter. För det
andra hänvisade hon också till sitt omvårdnadsansvar för samme fader som
bevis på sitt lidande och behov av upprättelse i egendomsfrågan.
dessutom ömmar mig en gammal, svag och sjuklig fader, som jag ej kan eller får
vårda och sköta, eller får tillse för min avlägsenhet från honom och ej har tillfälle
hava honom hos mig, och det lilla undantag av ett halvt tunnland havres utsäde
kan ej långt till föda och underhålla ränta, då många vedervärdigheter honom
ändå dagligen möta.79

Den uttalade omsorgen och kärleken för fadern är slående i citatet. Å ena sidan
gjorde alltså Margareta sin fader ansvarig för att ha misskött förvaltningen av
hennes egendom, det var ju det som var orsaken till tvisten. Å andra sidan ville
hon inte svartmåla sin far fullt ut, och hon hade uppenbarligen ett ansvar för
honom som hon inte ansåg problematiskt att påtala i samma ansökan. Den här
dubbelheten när det gällde faderns ansvar hade Margareta Danielsdotter gemensam med flera kvinnor vars fäder sålt eller förskingrat deras egendom. I sina
besvär till kungen förklarade de det felaktiga i föräldrarnas handlande, men de
77 Ighe 2007 s. 67-69, Ågren 2009a.
78 Till exempel 1800105037, 1820203061, 1840204271, 1840207021.
79 1800105037, Margareta Danielsdotters resningsansökan.

94

gjorde inte dessa fullt ansvariga. I flera fall finns utläggningar om förmildande
omständigheter och förklaringar kring hur det egentligen var andra som låg
bakom föräldrarnas agerande.80
Antalet mål där andra förmyndare än fadern anklagas för misshushållning är
inte heller särskilt många i justitierevisionsmaterialet. Det kan finnas flera anledningar till det. En kan vara att dessa mål inte innehöll sådana komplikationer
att de kom ända till högsta instans. En annan anledning kan också vara den
omyndigas bristande rättskapacitet att föra talan.
Anklagelserna mot andra förmyndare än fadern innehåller dock inte den ambivalens som gällde gentemot fäderna. Förmyndare ställdes till svars genom att
de anklagades för att agera i egenintresse istället för i myndlingens intresse. I
flera fall påpekas också att förmyndarens agerande stod i strid med föräldrarnas
vilja. Så argumenterade till exempel Juliana Ersdotter som 1800 klandrade förmyndaren för att ha agerat i strid med faderns testamente, i vilket fadern
planerat för döttrarnas framtida lycka och försörjning. Referensen till föräldrarnas vilja understryker skillnaden i relationen till fadern jämfört med en annan
förmyndare.81
En förklaring till att döttrarna var så tvehågsna i sina anklagelser mot fäderna
kan ha att göra med föräldrarnas makt att fördela sitt arv. Under 1700-talet blev
det vanligare med kontrakt mellan föräldrar och barn där gårdar överfördes till
den yngre generationen medan föräldrarna fortfarande var i livet, mot att barnen svarade för föräldrarnas försörjning. Det har i tidigare forskning förklarats
som ett sätt för den äldre generationen att trygga sin försörjning på ålderdomen.
Maria Ågren har också betonat att kontrakten var ett sätt för föräldrarna att
behålla kontrollen över jorden, för att kompensera för förlusten av släktsamtycket vid försäljning. Kontrakten innehöll ofta villkor om gott och troget
uppförande gentemot de äldre. Därför kunde det också ligga i barnens intresse
att hålla sig väl med föräldrarna för att till exempel få besittning av en gård.82
Men det kan också finnas andra förklaringar till döttrarnas ambivalenta hållning gentemot fäderna. Beroenderelationen mellan far och dotter är en central
konflikt i Fredrika Bremers roman Hertha, från 1856, där hon pläderar för
kvinnans frigörelse genom myndighet och för giftomannainstitutionens avskaffande. Romanen var ett politiskt inlägg i myndighetsdebatten även om dess
betydelse för den samtida diskussionen har ifrågasatts.83 En av romanens grund80 Sådana förmildrande omständigheter finns även i: 1760110013, 1780101104,
1780101095.
81 1800102100, 1800110077, 1820103012, 1820111043.
82 Hansen 2006 s. 119-120 och 123 och 125, Ågren 2009a s. 116. Se 1820203241 för tvist
och bedrägeri i utformningen av ett sådant kontrakt.
83 Bremer 1986(1856), Qvist har påpekat att även om romanen publicerades två år innan
fastställandet av den villkorade myndighetsförklaringen av ogifta kvinnor så hade propositionen
som låg till grund för det beslutet redan föredragits sommaren 1856, innan boken fanns
tillgänglig. Qvist 1969 s. 192.
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läggande konflikter är att Hertha genom sin omyndighet inte är i stånd att
kontrollera eller överta kontrollen av sin egendom. Men, och häri ligger den
huvudsakliga konflikten för romanens huvudperson, det är inte moraliskt möjligt för Hertha att använda de lagliga utvägar som faktiskt fanns för att skapa sig
en auktoriserad position som förvaltare av sin egendom. Hon hade kunnat
klandra faderns förvaltning, och hon hade kunnat söka myndighet för att själv
få överta denna förvaltning. Båda dessa alternativ diskuteras i romanen och
framställs för Hertha som alternativ. Men Bremer gör dem omöjliga genom att
ställa upp ett moraliskt dilemma för Hertha där utvägarna beskrivs som brott
mot Herthas (och samhällets) föreställningar om hur flickor ska uppföra sig och
deras lojalitet i relation till sin familj.
Hennes frihet och förmögenhet voro båda lika litet i hennes eget våld, och att
vända sig till främmande målsmän och till sitt lands domstolar emot sin egen fader
och tilltvinga sig den frihet, som han vägrade henne, däremot uppreste sig hela
hennes själ.84

För Hertha framstår det som omöjligt att starta en process mot sin far för att få
rätt. En process mot fadern skulle innebära att hon bröt mot ett ideal om en
lydig dotter. Uppenbarligen var Herthas främsta lojalitet den gentemot familjen. Dess missförhållanden kunde därför inte diskuteras i det offentliga utan att
det skulle drabba både familjen men kanske också Hertha själv. För Bremer blir
det här moraliska dilemmat en begränsning som visar på problemet med en
villkorad myndighet, och det blir också ett argument för att kräva kvinnors
myndighet ipso jure, det vill säga som en i lagen auktoriserad rättighet beroende
på ålder, på samma villkor som mäns.85
Bremers argument om vanskligheten med dispensberoende rättigheter skulle
kunnat få stöd i det faktum att jag, med ett undantag, inte funnit några myndighetsansökningar där faderns förvaltning av egendomen kritiseras. Undantaget är från 1760, alltså i början av undersökningsperioden och hundra år före
utgivningen av Bremers roman. Det var jungfrun Anna Catharina Tingwall
som ansökte om myndighet efter faderns död och som ifrågasatte både faderns
och broderns förvaltning av egendomen.
Huru min fader och broder, var för sig, fullgjort deras förmyndareplikt är ett ganska
ömt ämne, att för denna gången här i underdånighet föredraga…jag…har icke
till godo njutit mera än något av intresset utav min sal. Broder; men min fäderne
och mödernearvslott står ännu inne, utan att jag vet, huru mycket det är, eller vad
säkerhet hos sista förmyndaren kan vara, med mera.86

Inte ens här anklagades fadern öppet. Anna Tingwall ansåg att det var ett för
ömt ämne att ta upp. Man kan utläsa att brodern inte har fullgjort sin plikt vid
84 Bremer 1986 s. 176.
85 Bremer 1986, se även Qvist 1969, Ighe 2007 s. 87-89, Ågren 2009a s. 15-17.
86 1760110013.
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arvskiftet efter föräldrarna, men vad som felats i faderns förvaltning diskuterades
inte. Samma omöjliga situation som Bremer placerat Hertha i verkar ha gällt för
andra kvinnor också, som Anna Tingwall och Margareta Danielsdotter. Anna
Tingwall beskrev också begränsningarna hon upplevde i sin omyndiga position:
Såsom ett omyndigt fruntimmer tillåter mig icke lagen, att själv söka, eller
emottaga mitt arv; och allt vad jag utom dess, såsom omyndig, i den saken
tillgör, voro kraftlöst samt, vad jag påkostade, fåfängt och utan verkan.87

Likheten med Herthas utläggningar är slående. Som tidigare påtalats ansökte
Fredrika Bremer själv om myndighet år 1840 tillsammans med sin syster, efter
att hennes bror som var förmyndare för dem hade förskingrat deras arv. Det är
värt att notera att broderns förvaltning inte nämndes i ansökan. Där förklarade
systrarna Bremer bara att de ville bli förklarade myndiga för att kunna vårda
och förvalta sina ekonomiska angelägenheter utan någon förmyndares biträde.88
Dotterns lydnadsideal var således en viktig komponent i den värld som
Bremer målar upp. Herthas far använder i romanen just dotterns plikt att lyda
för att upprätthålla sitt välde:
Han slutade med att vädja till hennes dotterliga plikt. Hon borde lyda sin fader.
Han visste bättre än hon, vad som tjänade till hennes väl.89

I uppmaningen finns både en hierarkisk dimension och en omsorgsdimension
genom att fadern menar sig vara den som visste bäst och på så sätt kunde göra
de bästa valen för Hertha. Så var nu inte fallet, vilket gav upphov till konflikten
i romanen. Men Hertha utmanade aldrig denna faderns auktoritet och sin plikt
att lyda.
Idealet om en lydig dotter kunde också användas som argument. Anna
Östermark sökte skilsmässa, bland annat med argumentet att hon ingått
äktenskapet för att lyda sin far. Äktenskapet hade sedan inte varit vad det utlovades att vara. Ett av hennes argument för att hon borde anses oskyldig till
oenigheten i äktenskapet och beviljas skilsmässa var att hon bara gjort vad som
väntats av henne:
Det är nu uppå tredje året, sedan jag efter en döende faders vilja ingick äktenskap
med fabrikören Jacob Weckström. Ett äktenskap, så mycket olyckligare, som
hjärtat däruti ingen del ägde.90
… förmådde han[friaren] äntligen en döende fader och mig såsom lydig dotter
att samtycka en förening som förut för bägge varit länge motbjudande…91

87 1760110013.
88 1840112051, Bengtsson 1959 s. 121.
89 Bremer 1986 s. 304.
90 1780101095, Anna Östermark till justitierevisionen. Anna Östermarks mål diskuteras mer
utförligt i kapitel 5.
91 1780101095, Anna Östermark till kämnärsrätten.
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Anna Östermark hävdade att hon egentligen aldrig velat gifta sig med sin make,
men att hon samtyckt för att lyda sin döende far. Därför borde hon, enligt argumentationen, inte lastas för att hon handlat i enlighet med vad en lydig dotter borde. Den beroenderelation till fadern som dottern befann sig begränsade
således hennes möjligheter att utkräva ansvar, även när ett sådant fanns tydligt
formulerat i lag.92

Den ogifta kvinnans handlingsutrymme
Den ogifta kvinnan var alltså enligt lagen inte helt utestängd från att disponera
och avtala om medel. Som redan sagts, var förmyndarskapet begränsat till ärvd
egendom. Tolkningen att ogifta kvinnor hade dispositionsrätt till sin förvärvade
egendom grundar sig i samma paragraf som förmyndarskapet: ärvdabalken kapitel 19:1. Paragrafen omtalar uttryckligen pojkars förvaltningsrätt, men den
har tolkats som att även flickor hade rätt att själva förvalta förvärvsinkomst.93
Ur myndighetsansökningarna till justitierevisionen framgår att förmyndare
normalt sett utsågs endast i de fall kvinnan hade ärvt egendom. I utredningarna
om kvinnors egendom i anslutning till deras ansökningar om myndighet hänvisas ofta till att förmyndare inte utsetts eftersom inget behov funnits. Behov ska
här förstås som liktydigt med äganderätt till ärvd egendom och särskilt då i
form av jord.94 Det säger också något om förmyndarskapsinstitutionens innehåll. Förmyndaren skulle förvalta den omyndigas egendom men hade också
enligt lagen uppfostrande uppgifter, vilket betonats av tidigare forskning som
velat skilja på gift och ogift kvinnas ’’myndighet’’. Att döma av vilka kvinnor
som tilldelades förmyndare verkar dock egendomsförvaltningen ha haft en
överordnad betydelse: alla kvinnor kunde sägas vara i behov av uppfostran men
endast de med ärvd egendom tilldelades förmyndare.95
För den ärvda egendomen gjordes det också en skillnad mellan förvaltning av
jorden och disposition av ränteinkomsterna. De omyndiga kunde bli tilldelade
ränta av jord som de sedan själva hade att förvalta för sin försörjning och sitt
underhåll. I Ann Ighes undersökning av förmyndarskap i Göteborg verkar det
som om räntan betalades ut utan konflikt i de flesta fall.96 Ett testamente i vil-

92 Jämför 1780104069 där hovrätten hemställde om äktenskapsskillnad eftersom hustrun
tvingats till äktenskapet av sin moder vilket antogs vara orsak till hennes oförmåga att föra en
’’rättskaffens sammanlevnad’’ med sin man.
93 Ighe 2007 s. 71-72.
94 Av 52 genomgångna myndighetsansökningar saknades utsedd förmyndare i 20 fall. I 8 av
dessa fall fanns ärvd egendom som i fyra fall specificerades till pengar. Av de 32 kvinnorna som
hade förmyndare utsedd hade alla utom 7 ärvd egendom, vilken dock i 11 fall specificerades som
lösegendom i form av pengar.
95 Jämför till exempel Andersson Lennström 1994 och Ighe 2007.
96 Ighe 2007 s. 208.
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ket Emelie Danielsson tilldelades räntan från en stor egendom till egen
självständig förvaltning visar också på denna skillnad:
För min ogifta dotter Emelie Sophi utses laga förmyndare som efter plikt och
samvete förvaltar hennes gods och avgälden till henne årligen avlämnar, för att
efter egen bestämmelse och eget gottfinnande användas, utan att förmyndaren
därmed har att skaffa.97

Ogifta kvinnor kunde alltså förvalta kapital utan att det verkar ha framstått som
något konstigt.
Två myndighetsansökningar från 1800 visar att det verkar ha funnits undantag, där omyndiga kvinnor både kunde förvalta och till och med
uttryckligen besitta jord, trots att detta borde ha varit omöjligt. Sophia Thulin
hänvisade i sin ansökan till att hon ’’… snart nio år med tillhjälp av tjänstefolk
för egen och 4 syskons räkning, med flit och sparsamhet förestått nyttjandet av
¼ dels rusthållshemman i Höga by…’’. Hon hade en utsedd förmyndare men
verkar själv ha förvaltat egendomen.98 Catharina Frondelia sökte myndighet
samma år 1800. Målet är svårbegripligt men det framkommer att hon själv både
ägt och drivit ett kronorusthåll. Förmyndarna som motsatte sig ansökan argumenterade för att hon misskött rusthållet och därför blivit avhyst från
detsamma. Därför borde hon inte beviljas myndighet. Catharina Frondelia var
själv orsak till sin fattigdom och behövde stå under förmyndare, menade de. Ur
handlingarna framgår att Catharina Frondelia tillsammans med sina syskon
hade drivit en process för att hon skulle få överta rusthållet. 1788 inlöste hon
sedan sina syskons delar. Till detta verkar hon haft ett skriftligt tillstånd från sin
förmyndare, men andra handlingar visar att hon därefter, i egen person, försökte skattköpa rusthållet. Dock verkar Catharina Frondelias svåger samtidigt
ha drivit en process mot hennes rätt att som omyndig besitta detta, vilken han
vann i häradsrätten och hon fråntogs driften.
Rusthållaredottern Caisa Frondelia har väl kommit sig till mindre lagenliga utvägar att bliva rådande över sig och gods sitt, men då lagen i 2§ XIX kap ärvda
balken uttryckligen stadgar det mö av vad ålder hon vara må bör stå under förmyndarskap, och Cajsas årgärder hittills ej kunna, enligt lag anses för annat, än
göromål av omyndig och övermaga, alltså och emedan…[förmyndare] av häradsrätten redan blivit förordnad …I följe varav Cajsa Frondelia ej mer har att råda
sig själv i sina göromål…99

I häradsrätten påtalades plötsligt Catharina Frondelias omyndighet och hon
fråntogs dispositionsrätten till sin egendom. I det här fallet verkar det från början funnits en överenskommelse om att hon skulle få förvalta rusthållet, utan att
97 1840104042, faderns testamente.
98 1800101025. Vid tiden för myndighetsansökan förestod hon dock inte egendomen längre
utan den sökta myndighetsförklaringen gällde förvaltning av ’’vad hennes lott tillfallit’’.
99 1820102100, häradsrättens dom 24/2 1795.
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det inneburit någon diskussion om huruvida hon som ogift kvinna var berättigad till en sådan förvaltning. Så länge alla var överens verkar detta inte ha inneburit något problem. När däremot en konflikt uppkom kunde lagskrivningarna
om ogifta kvinnors omyndighet användas mot henne, eftersom hennes förvaltning inte var grundad på någon auktoriserad rättighet.
I handlingarna i justitierevisionen förekommer två sätt att beskriva den ogifta
kvinnans rättsliga tillstånd. Det ena är att tala om kvinnans dispositionsrätt till
egendomen som villkorad genom att hon skulle ha ’’förmyndares biträde’’.
Formuleringen om ’’förmyndares biträde’’ användes i till exempel myndighetsansökningar för att beteckna förvaltningsformen för egendom som stod under
’’förmyndares vård’’. Kvinnorna som sökte myndighet ville förhandla bort det
villkoret och få rätt att ’’förvalta sin egendom utan förmyndares biträde’’, det
vill säga självständigt.100 Med det här sättet att tala reduceras förmyndarskapet
till ett förvaltarskap av egendom som kunde aktualiseras eller inte. Med den här
formuleringen är också ansvarsrelationen mellan förmyndare och myndling
oklar, liksom gränserna för myndlingens självständiga dispositionsrätt och
rättskapacitet. Innebar det till exempel att myndlingens samtycke krävdes för
egendomstransaktioner? Det finns belägg i justitierevisionen för en sådan uppfattning. Anna Schmideberg ansökte till exempel 1760 om att få bli myndig,
eftersom hon förlorat förtroendet för sin förmyndare efter att han gjort en överenskommelse med hennes bror, mot hennes vilja, där han avsade sig talan å
hennes vägnar i en arvsfråga.101
Det andra sättet att tala om de ogifta kvinnornas rättsliga tillstånd är att tala
om hennes ’’omyndighetstid’’, hennes ’’omyndiga år’’ eller hennes ’’omyndighetstillstånd’’. De här formuleringarna används för att åberopa antingen en
ogiltig hantering av egendom som inte kunnat bestridas därför att kvinnan var
omyndig, eller avtal som ansågs vara ogiltiga eftersom kvinnan inte varit behörig
att ingå dem.102 Till exempel använde Anna Greta Andersson och hennes man
en sådan argumentation för att klandra arvskiftet efter hennes far:
alldenstund Bengt Svensson under min hustrus Anna Greta Anderssons omyndiga år tillhandlat sig en egendom som han visste tillhörde henne och som
närmaste skyldeman bort bevakat för framtidens utkomst vad henne under de späda
år tillhörde, men har i dess ställe utplånat de rättigheter som henne borde tillkomma.103

100 1760106046, 1800102100, 1840102015, 1840102139b, 1840109132, 1840209302,
1840112051.
101 1760112042.
102 1780212141, 1820109064, 1820109158, 1840209302, 1840211161, 1860200001.
103 1820109064, häradsrättens protokoll. Både hovrätten och högsta domstolen avslog hennes
klander eftersom egendomstransaktionen hade vunnit laga kraft och det gått lång tid. De erkände
dock att Anna Greta Andersson blivit lidande, utslag för Anna Greta Andersson 15/9 1820.
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Den här typen av argumentation för över ansvaret för förvaltningen på de
ställföreträdande för kvinnan, och ligger i linje med tolkningen att den omyndigas rättsligt definierade aktiva dispositionsrätt i princip var obefintlig. Det låg
naturligtvis i den sökandes intresse att betona omyndighet i sådana här mål.
Den här formuleringen betonar den ogifta kvinnans saknad av dispositionsrätt
och rättskapacitet och förekommer således aldrig i myndighetsansökningar.
Formuleringen ställer alltså den omyndiga helt utan handlingsutrymme i relation till sin egendom. Som framgår av citatet spelade ålder en roll för hur
rättskapaciteten beskrevs, ett barn var absolut omyndigt medan rättskapaciteten
kunde vara mer relativ när hon blev äldre. Men begreppet omyndighetstillstånd
användes också om vuxna kvinnor. Till exempel användes det av borgenärer för
att ogiltigförklara äktenskapsförord som ogifta kvinnor ingått, med grund i att
kvinnan var omyndig i bemärkelsen obehörig att ingå avtal.
Nyansskillnaden mellan de två formuleringarna kan illustreras genom ett mål
från 1840 som handlar om en konflikt om just ett äktenskapsförord. Som
grund för sin boskillnadsansökning åberopade Wilhelmina Norling ett äktenskapsförord som hon själv och inte någon giftoman upprättat. Som orsak till
detta hänvisade hon till att hon saknat förmyndare som kunde biträda henne
vid avtalsskrivandet.
jag varken ägde någon förmyndare eller någon fäderne frände som, i egenskap av
giftoman, vid berörde tillfälle kunde mig biträda.104

Formuleringen förmyndares biträde användes för att styrka Wilhelmina
Norlings rätt att som ogift ingå avtal: eftersom hon inte hade någon förmyndare
så aktualiserades heller inte frågan om något biträde. Borgenärens bestridande
av äktenskapsförordet grundades på lagformuleringen att äktenskapsförord
skulle ingås av en ogift kvinnas giftoman.
enär densamma blivit av hustru Norling själv i hennes omyndighetstillstånd och
således av obehörig person avslutad.105

Borgenären hävdade därför att avtalet skulle betraktas som ogiltigt, eftersom
Wilhelmina Norling varit obehörig att sluta det, vilket illustreras genom begreppet ’’omyndighetstillstånd’’. Huruvida förmyndare fanns eller inte var enligt
borgenären ovidkommande: hon var omyndig och obehörig att ingå avtal, om
förmyndare saknades måste någon annan utses att ingå avtalet för hennes räkning. De här två sätten att tala om omyndighet förekommer på olika ställen i
handlingarna och med olika syften. Förekomsten av dem och nyansskillnaden
mellan dem tyder dock på ett tolkningsspann även för de ogifta kvinnornas
rättsliga handlingsutrymme.

104 1840209091, Wilhelmina Norlings deduktion.
105 1840209091, borgenärens invändning citerad ur berättelsen.
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Förvärvad egendom --- oreglerad avtalsrätt
Ogifta kvinnors dispositionsrätt till förvärvad egendom omtalades inte av lagen.
Den egendom som kvinnorna själva förvärvat fick de alltså själva förvalta utan
att någon lade sig i. Ofta handlade det antagligen inte om några stora summor,
och egendomen var nog för det mesta inte i form av jord utan pengar som de
tjänat som pigor eller liknande. Detta skulle innebära att en piga utan förmögenhet antagligen hade ett relativt fritt handlingsutrymme inom sina
ekonomiska ramar. Eftersom hon inte hade någon förmyndare och kanske
ingen familj var hon nog i sin vardag relativt opåverkad av myndighetsbestämmelserna.
Det här handlingsutrymmet hade dock inte någon auktorisering genom lagen, vilket innebar att det var osäkert, något som blir tydligt när det hamnade i
konflikt med andra bestämmelser som till exempel giftomannarätten vid äktenskapsförord. Ett belysande exempel är hustru Wendela Lindqvist som försökte
få boskillnad efter bara två månaders äktenskap 1839. Hushållet hade enorma
skulder som hon hävdade var ingångna av maken före deras äktenskap. Det hon
ville skifta undan i boskillnaden var de medel hon förde med sig in i äktenskapet, och vilka hon menade var skyddade genom ett äktenskapsförord
makarna ingått före äktenskapet, där maken avsagt sig giftorätt i den egendom
hon förde med sig in i äktenskapet. Förordet hade också redovisats i rådhusrätten. Det verkar heller inte ha varit något fel på formuleringarna i förordet, utan
så långt var allt i ordning. Problemet var bara att äktenskapsförordet inte var
upprättat och underskrivet av Wendela Lindqvists giftoman utan av henne själv,
vilket inte var förenligt med lagen.106
Eftersom alla äkta barn i Sverige hade arvsrätt, och eftersom förvaltningen av
kvinnans jord fördes över från förmyndaren till maken vid hennes äktenskap,
var kvinnors äktenskap en maktfråga då släktens egendom fördes över på en ny
förvaltare tillhörande en annan släkt.107 Att det var centralt visar den starka
position som kvinnans giftoman hade för valet och utformningen av äktenskapet. Giftomannaskapet var det första som reglerades i 1734 års lag. Det
innebar att kvinnan inte på egen hand kunde besluta om äktenskap, utan friaren skulle begära hennes hand hos hennes giftoman. Giftomannen kunde inte
tvinga någon till giftermål, men han hade rätt att göra flickan arvlös om hon
gifte sig utan hans samtycke. Giftomannarätten gällde ogifta kvinnor, änkor fick
själva avtala om äktenskap.108 Det var också giftomannen som hade rätten att
upprätta och skriva under äktenskapsförord.109
106 1840211161.
107 Se till exempel Sjöberg 1997b s. 168 och 173, Karlsson Sjögren 1998, Sjöberg och Ågren

2003.
108 Änka och son som bodde i faderns hus borde enligt lagen inhämta hans samtycke till
giftermål. 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 6:2.
109 Ighe 2007 s. 76-78, 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 8:1.
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Wendela Lindquist hävdade dock att de medel som äktenskapsförordet
gällde var hennes egna, som hon själv förvärvat, och att hon därför hade full
förvaltningsrätt till dessa.
… den egendom, som jag på grund av äktenskapsförord sökt från min mans
gäldbundna bo undanskifta, varit av mig under mitt ogifta tillstånd lagligen
förvärvad, däröver jag vid äktenskapets ingående ägde fri dispositionsförvaltande
samt användanderätt, utan att rörande de åtgärder som jag därmed ansåg för gott
att vidtaga, behöva tillkalla giftoman, i ty att icke någon kunnat hindra mig, att
om jag så för gott funnit, samma egendom bortskänka, försälja eller förstöra.110

Hon argumenterade för att hon hade rätt att förvalta egenförvärvad egendom,
och att hon hade rätt att avyttra denna utan förmyndares godkännande. Ingen,
varken Wendela Lindqvist, domstolarna eller borgenärerna, ifrågasatte antagandet att ogifta kvinnor hade rätt att själva förvalta sin förvärvade egendom, trots
att lagen talade endast om män. Genom ett analogiargument menade Wendela
Lindqvist att hon också borde kunna upprätta äktenskapsförord gällande denna
egendom. I sin överklagan till hovrätten diskuterade hon giftomannarätten:
Då lagstiftaren förordnat, att giftoman skulle å mös vägnar avsluta äktenskapsförord, har detta skett, under förutsättning att mös ärvda egendom kunde bliva
föremål för förordet, men ingalunda för att inskränka hennes naturliga rätt att råda
över vad hon själv förvärvat, ty den, som har nog moget förstånd att förvärva sig något, måste även antagas hava tillräckligt förstånd att däröver råda.111

Enligt Wendela Lindqvists argumentation borde förvaltningsrätt till den förvärvade egendomen också gälla avtal om densamma. Liksom förmyndarskapet
borde alltså giftomannarätten begränsas till den ärvda egendomen och därmed
inte gälla den egenförvärvade.
Det resonemanget bestreds dock av borgenärerna och det godkändes heller
inte av domstolarna. Äktenskapsförordet ansågs ogiltigt eftersom det ingåtts av
en ogift kvinna och inte av hennes giftoman. Argumentationen i målet är nästan identisk med den i Wilhelmina Norlings boskillnadsansökan från samma år.
I de två boskillnadsansökningarna diskuteras var gränsen skulle gå mellan en i
praktik erkänd, dock inte lagligt auktoriserad, rätt att disponera den egenförvärvade egendomen och att ingå avtal gällande densamma som skulle kunna
leda till att den överfördes på någon annan, med andra ord var gränsen gick
mellan ogift kvinnas förvaltningsrätt till förvärvad egendom och giftomannens
rätt att avtala om äktenskapsförord. I båda fallen avslog högsta domstolen kvinnornas ansökan med hänvisning till kravet på att äktenskapsförord skulle avtalas
av giftomannen. Högsta domstolen verkar under hela perioden ha försvarat

110 1840211161, Wendela Lindqvists deduktion.
111 1840211161, Wendela Lindqvist till hovrätten.
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giftomannainstitutionen. I två andra domar underkändes äktenskap som ingåtts
utan giftomannens samtycke.112
Wendela Lindqvists borgenär argumenterade utifrån att lagens otydlighet utgjorde ett problem. Han menade att det vore farligt att godkänna
äktenskapsförordet, eftersom ett kontrakt slutet på oreglerade grunder var osäkert. I motsatt intresse, menade han, skulle kvinnans omyndighet kunna
åberopas för att upphäva avtalet till makens eller borgenärers förfång.
Hade nu ett betydligt arv tillfallit honom och han på grund av äktenskapsförordet yrkat uteslutande rätt till denna egendom, så skulle utan tvivel hustrun
kunnat med framgång bestrida ett sådant påstående, på grund därav, att hennes
omförmälte, i omyndighetstillstånd utan målsmans biträde gjorde eftergift ej kunde
för henne vara bindande. Och att all avhandling, innefattande ömsesidiga förbindelser, för att efter lag vara gällande måste vara sådan att, vid bristande fullgörande å ena eller andra sidan, lagens biträde må kunna äskas och erhållas, för
uppfyllande av vad avtalt blivit.113

Å ena sidan innebar avsaknaden av regler för den egenförvärvade egendomen
dels att Wendela Lindqvist kunde förvalta den själv, dels att hon även kunde
hävda en avtalsrätt för den. Å andra sidan var också hennes äganderätt till den
mer osäker. Om medlen hade bestått av ärvd jord hade hon inte kunnat bli av
med dem till makens borgenärer oavsett äktenskapsförordets giltighet. Eftersom
skulderna som orsakat boets konkurs hade gjorts av maken före äktenskapets
ingående skulle de ha betraktats som makens enskilda skulder. Hustruns, alltså
Wendela Lindqvists, ärvda jord skulle inte ha fått användas för att betala dem.
Men den ärvda jorden skulle hon heller inte själv ha fått förvalta.

Myndighet --- den begränsade friheten
Då ett med rätta förvärvat självberoende utgör det mål, dit varje individ strävar,
och vägen för den eljest beroende kvinnan, genom eders kungl. Maj:ts nåd, står
öppen till ernående av ett sådant mål, våga undertecknade i djupaste underdånighet hos eders kungl. Maj:t anhålla att bliva myndiga förklarade.114

Myndighetsansökningarna
Under 1700-talet öppnades en väg för den enligt lagen omyndige att själv få
förvalta sin egendom genom att ansöka till justitierevisionen om att få bli för112 Kungl. dom för Norling 9/9 1840, kungl. dom för Lindqvist 16/11 1840. Vid två tillfällen
under 1800-talet ogiltigförklarade högsta domstolen giftermål som ingåtts utan giftomannens
samtycke: 9/7 1810 och 15/4 1851, enligt Almqvist utan direkt stöd i lagen, se Backman 1831 s.
40 och 1839 s. 3-4, Almqvist 1958 s. 121, 1734 års lag, giftermålsbalken kapitel 1 och 6.
113 1840211161 (originalets understrykning).
114 1840103126.
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klarad myndig. Som det tidigaste exemplet på en av kungen given
myndighetsförklaring brukar nämnas Helena Wredes myndighetsförklaring
1712.115
Myndighetsansökningarna till justitierevisionen var, som konstaterats i tidigare forskning, få i förhållande till antalet kvinnor som skulle kunna ha
utnyttjat möjligheten, och har därför betraktats som undantag även om de
ökade markant under perioden.116 Både omyndiga män och kvinnor kunde
ansöka om myndighetsförklaring, men den absoluta majoriteten av dispensansökningarna under perioden kom från kvinnor. Genom formuleringarna i de
förordningar som reglerade de myndigförklarade kvinnornas befogenheter
framgår det också att just myndigförklarade kvinnor betraktades som en egen
kategori.117
För att få bli myndig krävdes för det första att den sökande uppfattades vara
tillförlitlig. Det innebar att hon skulle uppnått en ’’stadgad ålder’’, vilken för
kungen verkar ha haft en nedre gräns på 25 år. De flesta kvinnor som sökte var
äldre kvinnor. Medelåldern för de sökande i denna undersökning var 39,6 år,
vilken är densamma som Liljewall funnit bland de sökande under 1800-talets
första hälft.118
Den som ville bli myndig skulle också bevisa sig ha förmåga att själv förvalta
sin egendom. Förmyndaren och släkten skulle därför uttala sig om huruvida de
ansåg den sökande kapabel att klara sig själv. Det skulle också bekräftas med ett
intyg från prästen att den sökande var känd för god frejd och kunde betraktas
som förmögen att ta ansvar. Med det menades oftast att hon visat god hushållning och sparsamhet, liksom att hon hade god kristendomskunskap och allmänt
ansågs som en dygdig människa. För alla sökande, oavsett om de hade egendom
eller inte, var släktens och omgivningens inställning viktig för bifallande av en
ansökan. Det var också relativt få av ansökningarna som ifrågasattes av släkt och
förmyndare. Min förklaring är densamma som Liljewalls, att om man saknade
släktens stöd så sökte man inte.119
Men det fanns några fall varje år där någon av förmyndarna eller anhöriga
eller konungens befallningshavande i orten ifrågasatte eller motsatte sig ansökningen. I vanliga fall togs ärendet upp direkt i stadsrådet i kungens närvaro och
115 Till exempel Hafström 1959 s. 94 och 1974 s. 104.
116 Se diskussion i kapitel 2, även Ighe 2007 s. 148-151 och Liljewall 2013 s. 97f.
117 I kungliga utsagor om myndigförklarades rättigheter användes formuleringar som ’’myndig

förklarad person av kvinnokönet’’. Backman 1831 s. 148-149 och 1839 s. 338. För
könssammansättningen av de sökande se även Ann Ighes genomgång av diarierna då hon inte
funnit några manliga sökanden efter 1815, Ighe 2007 s. 150.
118 Siffran anger medelåldern för myndighetsansökande med angiven ålder i databasen, 255 st.
Åtta sökande var under 25, den äldsta sökande var 66 år gammal. Jämför Liljewall 2013 s. 99 som
räknat ut medelåldern bland de sökande med ansökningar diarieförda under år 1800, 1825 och
1850 till 39,5 år.
119 Jämför Liljewall 2013 s. 108f., Ann-Sofie Andersson 2014 s. 269.
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bifölls i de flesta fall. För låg ålder och tydlig ostadighet var de vanliga faktorerna för avslag.120 När någon motsatte sig ansökningen skickades ärendet till
högsta domstolen (från och med år 1800 i min studie) som gjorde ett utlåtande
innan kungen beslutade i stadsrådet.121 Britt Liljewall har i sin studie av
myndighetsansökningar under 1800-talet hävdat att släktens och de lokala
domshavandes enhälliga tillstyrkande var den enskilt viktigaste faktorn för bifall. Men även de omtvistade målen ledde oftast till bifall. I de fall majoriteten
av dem som yttrat sig var positiva till ansökan brukade högsta domstolen ta det
i beaktande och tillstyrka ansökningen, även om det i flera fall var en eller några
ledamöter som reserverade sig. När högsta domstolen tillstyrkte ansökningen
ledde det i alla fall jag undersökt till bifall hos kungen.122
En anledning till diskussion om en ansökan hos släkt, förmyndare och även
högsta domstolen var egendomens storlek och form. Frågan om vilken form
den myndighetssökandes egendom hade var onekligen viktig. Ur handlingarna
från justitierevisionen framgår att släkt och förmyndare ibland försökte inskränka den möjliga rättskapaciteten och dispositionsrätten gällande fast
egendom eller att de krävde att förvaltningsrätten endast skulle gälla med släktingars samtycke.123 Betydelsen av om den myndighetssökandes medel bestod
av fast eller lös egendom verkar ha blivit viktigare under periodens lopp. I flera
fall under den senare halvan av perioden begärde kungen in kompletterande
uppgifter om storleken och formen av den sökandes egendom, både gällande
ansökningar som var omtvistade och de som inte var det. Kompletteringar av
den här sorten verkar inte ha ansetts nödvändiga under 1700-talet.124
Det var vanligt att de sökande, liksom deras anförvanter, påpekade att det
inte fanns någon betydande egendom att tvista om, framför allt påpekades att
den sökande hade lite eller ingen fast egendom. Britt Liljewall har konstaterat
att denna obetydliga egendom kunde bestå av allt från några få riksdaler till
betydande innehav av fast egendom och att detta därför inte kan betraktas som
sakpåståenden utan måste ses som argument. Liljewall menar att kvinnorna
120 Avslag av ansökan för att sökanden varit för ung gavs till exempel Petronella Arrén 20 år

gammal 8/3 1820, Christina Charlotta Nyberg 25 år gammal 26/4 1840. Avslag för bristande
stadga trots ålder gavs pigan Brita Stina Strömberg 36 år ’’i anseende till hennes visade
misshushållning’’ 22/1 1800 och pigan Catharina Stenberg 47 år gammal som rådhusrätten
betygat varit för kringstrykande och av sysslolöshet satt på spinnhus 12/2 1800.
121 Sammanlagt 17 myndighetsansökningar föredrogs i högsta domstolen nedslagsåren 1800,
1820 och 1840.
122 Statsrådsprotokoll i justitieärenden, jämför Liljewall 2013 till exempel s. 121, 196, även
Ann-Sofie Andersson 2014 s. 268.
123 Inskränkningar i förvaltningsrätten efterfrågades i 1780101069, 1800101038,
1820103016.
124 Kompletterande handlingar avseende egendomen begärdes in i målen: 1820103016,
1840105132, 1840106060, 1840108015, 1840108112. Dessa kompletteringar efterfrågades inte
i till exempel 1760110011, 1760112043, 1780101106. Inte heller i 1820102045 där ett
utlåtande från förmyndarekammaren krävts in.
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genom att betona egendomens obetydlighet och framför allt sitt obetydliga
jordinnehav försökte undvika att utmana ’’de könsbundna egendomsmönstren’’
där jord uppfattades som ’’manlig’’ medan lös egendom ansågs mer lämplig för
kvinnor att förvalta.125
När man studerar beslutsprotokollen från högsta domstolen och statsrådet
blir bilden dock mer komplex. Emelie Danielssons myndighetsansökning från
1840 är ett exempel där högsta domstolens ledamöter var oense om hur egendomen skulle få förvaltas.
Då så väl sökandens närmaste fränder och förmyndare, under vitsordande av
sökandens förmåga, att sina angelägenheter själv vårda, förklarat sig icke hava något
att emot ansökningen erinra som och vederbörande domstol därå tillstyrkt bifall,
hava högsta domstolens flesta ledamöter, justitieråden Nylander, Engelhart,
Nordenstolpe och friherre Staël von Holstein ansett sig böra i underd. hemställa,
att densamma måtte, med vanliga förbehåll bifallas.
Justitieråden Themtander, Bredberg och greve Snoilsky, som jämväl tillstyrkt
nådigt bifall å ansökningen, hava likväl därvid funnit sig böra i underd.
hemställa att uti det beslut, varigenom sökanden förklaras myndig, jämväl måtte
inflyta, att därigenom icke skedde någon rubbning i vad som rörande hennes
fädernearv finnes vara stadgat, dels uti hennes faders kommersrådet Danielssons
testamente, och dels genom den förening, som i anledning av uppstått klander
av samma testamente, blivit ingången och av domstol fastställd,126

Enligt faderns testamente hade Emelie Danielsson ärvt egendomen Wedeby till
ett värde av 55 421 riksdaler. Fadern hade dock givit särskilda instruktioner för
hur denna skulle förvaltas. Wedeby skulle förvaltas av Emelies förmyndare som
sedan skulle lämna henne den årliga räntan att själv utan förmyndarens inblandning hantera hur hon ville. Dock skulle egendomen om hon dog ogift
övergå till faderns bröstarvingar. Om Emelie Danielsson blev förklarad myndig
och utan förmyndare befarade alltså flera justitieråd att det skulle uppstå oklarhet i förvaltningsrätten till egendomen Wedeby och ansåg att detta borde
förtydligas i myndighetsförklaringen. Ytterligare ett justitieråd fann invändningen vara anledning att helt avstyrka ansökningen.127 Det är värt att notera
att det inte var någon av Emelie Danielssons anhöriga som ifrågasatt hennes
myndighetsansökning.
De här diskussionerna om skillnad mellan förvaltning av räntan och förvaltning av godset påtalar den direkta kopplingen mellan myndighet som rättslig
företeelse och fast/ärvd egendom. Det var komplicerade frågor som det inte

125 I 17 av de 52 genomgångna myndighetsansökningarna under hela perioden påpekade de
sökande eller deras anhöriga att de hade lite eller ingen fast egendom. Jämför Liljewalls
undersökning av myndighetsansökningarna 1800 där 20 av 37 ansökningar innehöll denna typ av
argument, Liljewall 2013 s. 114.
126 Justitiedepartementet statsrådsprotokoll i justitieärenden 4/4 1840.
127 1840104042, justitiedepartementet statsrådsprotokoll i justitieärenden 4/4 1840.
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rådde någon enighet om hur man skulle lösa. I kungens utslag togs dock ingen
hänsyn till reservationerna:
Uppå statsrådets övriga ledamöters underdåniga tillstyrkande, biföll Kmt, vad
högsta domstolens flesta ledamöter i detta mål i underdånighet hemställt.128

Kungen gick på majoritetens linje och tillät Emelie Danielsson bli myndig utan
några särskilda restriktioner utöver de vanliga. Inte heller i andra fall där det var
släkten som försökt inskränka förvaltningsrätten av fast egendom för den myndigförklarade fick de något gehör hos konungen, om de inte samtidigt också
kunnat bevisa att den sökande var olämplig.129 På sådan grund avvisades de
anhörigas invändningar mot systrarna Rehnbergs myndighetsförklaring 1780.
…[släktingarna] likväl ej kunnat uppgiva, att de[systrarna] voro fallna för någon
slösaktig levnad eller någon annan bevislig orsak till samma sitt förklarande, alltså
och emedan sökandena, enligt bifogade prästbevis, funnes vara till mogen ålder
komna…’’130

Det är helt klart att egendomsfrågan var en viktig faktor i behandlingen av
myndighetsansökningarna, men det är också tydligt att konungens dispensgivning baserades på en bedömning av den specifika individens förmåga och
tillförlitlighet. I ett fall gick kungen emot hela högsta domstolens avstyrkan med
den motiveringen. I det fallet hade högsta domstolen ansett att egendomen var
för betydande för att anförtros den sökande, men kungen menade att den sökande hade sin förmyndares tillstyrkan och var känd för en hushållsaktig
levnad.131 Slutsatsen är alltså inte att det var svårare att ge myndighet för den
som hade jordegendom än för den som hade annan egendom, men att omständigheterna kring ägandeförhållande och förvaltningsfrågor var komplicerade
frågor som kom att spela större roll med tiden och gjorde att myndighet som en
rättslig företeelse kom att begränsas utifrån egendomsrättsliga hänsyn.

Myndighetsförklaringarna formaliseras
I Helena Wredes ’’myndighetsförklaring’’ 1712 lämnades hon ’’frihet, att för
egen räkning bevaka sina angelägenheter vid arvskiftet efter föräldrarna’’.132
Den förklaringen var specifik men samtidigt generell: specifik därför att den var
formulerad utifrån den specifika situation som gällde för just detta tillfälle och
de behov som uppfattades i denna, samtidigt generell eftersom det i formuleringen inte gjordes några inskränkningar i Helena Wredes tilldelade
128 Justitiedepartementet statsrådsprotokoll i justitieärenden 4/4 1840.
129 Ytterligare exempel där kungen inte fäst avseende vid den typen av invändningar:
1780101069, 1800102100, 1820103016, 1840110082.
130 Justitierevisionens protokoll 17/12 1779 angående systrarna Rehnberg 1780101069.
131 Statsrådsprotokoll i justitiedepartementsärenden den 3/7 1840.
132 Hafström 1974 s. 104.
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handlingsutrymme. Under den första halvan av 1700-talet var dispensansökningarna om myndighet få och då beviljades de utan någon klar definition av
vad myndighet innebar och hur stort handlingsutrymme den gav kvinnan att
förvalta egendomen och ingå kontrakt gällande densamma. I takt med att myndighetsansökningarna blev mer etablerade utformades också formalia för hur
myndighet skulle beviljas. Från 1752 började uttryckliga inskränkningar i myndighetsförklaringen att formuleras i beslutsprotokollen.
Det skedde som en följd av ett betänkande från justitiedeputationen den 30
oktober 1751 som också bifölls av ständerna. I betänkandet konstaterades att
Kungl. Maj:t beviljat ogifta kvinnor förvaltningsrätt till sin egendom och sitt
arv. Eftersom sådana myndighetsförklaringar stod i strid med lagen ansåg sig
justitiedeputationen böra uttala sig i ärendet. Man började med att diskutera
själva principfrågan om ogifta kvinnors myndighet:
Ock ehuruwäl justitiædeputationen finner att många av qwinnokiönet äro, enär
the hunnit til mogen ålder, af then stadga och försichtighet, det dee sin egendomm förestå och wandel beröml.styra kunna; Dock som lagen är grundad på
det som wed the mästa händer, att möer hwarken i anseende til kroppsstyrcka,
eller uppfostran, behörigen och anständigt kunna besöria och fullborda alt the
som til egendoms wård wid rättegångar och andra tilfällen förefalla kan, hwarförutan the alltid äro uti äwentyhyr för them, som sträfwa efter theras
egendomm, så finnes wäl at ofwanskrefne lag är så wälgrundad, at justitiædeputationen icke kan styrka ricksens höglovl:e stender til någon allmänn ändring
therutinnan.133

En lagändring om generell myndighet för ogifta kvinnor avfärdades alltså med
argument om kvinnors bristande förmåga att förvalta egendomen i rättsliga
sammanhang. Men eftersom sådana myndighetsansökningar förutsattes fortsätta inkomma och beviljas av Kungl. Maj:t fanns ett behov av att reglera
tillståndsgivningen:
Men allthenstund then frihet, att möö må anses för myndig, ofta i underdånighet hos Kongl. Maj:ts sökes i afsickt, at antingen utan giftomänns bifall få ingå
någodt giftermåhl, eller och at fritt få upplåta och försälia sin fastighet, therlikwähl i cap. giftersmålsbk. thydel. föreskrivter giftomanna rätt, då hwinlag[sic]
med möö sökes, och 4 cap. 7. samt 2§§ jordabl. samt 22 cap. §3 ärfdabl. förbiuder lagfart öfwer den arfwejord, som jungfru såldt, med mindre förmyndare
wisa rätta nöd, uti hwilka lagsens rumm, såsom til the omyndigas förswar inrättade, icke heller är på någodt sätt ändring giordt, som kan betaga then kraft
hwilken therå fölia bör; förthenskull finner wäl justitiædeputationen understundom nyttigt wara, at jungrur och möer måge hädanefter, sedan
wederbörande frenders wittnesbörd och bifall äro inhämtade, sparsamt erhålla
Hans Kongl. Majt:s tilstånd, att wara myndige til förestående af deras egendom
och thes förwaltning sig till nytto och bruk, men at en sådan nyttighet icke må

133 Justitiedeputationens betänkande den 30/10 1752 tryckt i Prästeståndets riksdagsprotokoll
1751-1752, bilaga 7 s 380-381.
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sträcka sig til någon ändring i thet, som lagen om giftomanna rätt och theras
fastigheters försäliande och förpantning innehåller och förmår.134

Justitiedeputationen intog en pragmatisk hållning. Ansökningarna om myndighet skulle fortsätta att inkomma och bifallas av kungen, alltså måste de regleras
så att de passade med lagstiftningen. Följaktligen infördes inskränkningar så att
den myndighet som beviljades inte omfattade försäljning och förpantning av
ärvda fastigheter, och så att den inte fick inkräkta på giftomannarätten. Det
innebar att den myndigförklarade inte kunde avyttra någon ärvd fast egendom,
varken genom försäljning eller genom giftermål föra över förvaltningsrätten på
sin make. Över detta behöll alltså släkten kontrollen. Det som behandlas är fast
egendom och ärvd egendom, lös egendom och förvärvad egendom diskuteras
inte i betänkandet.
Två år senare fick justitierevisionen in en mer komplicerad ansökning när
Anna Beata Coyet ansökte om myndighet trots att hennes modersarv ännu inte
var skiftat. Hon beviljades myndighet med ett tillägg till de tidigare inskränkningarna: att hennes förmyndare skulle företräda henne vid det kommande
arvskiftet.135 Det målet blev prejudicerande och resulterade i ett relativt konsekvent använt tillägg i alla myndighetsansökningar:
dock uti fall något arv framdeles skulle tillfalla henne skall laga förmyndare då
förordnas, som dess rätt och bästa därvid bevakar

Fram till 1760 då min egentliga undersökning börjar gavs de flesta bifall med
det här tillägget, även om det ibland också gavs med enbart de tidigare inskränkningarna.136 Samtidigt blev det också allt vanligare att
inskränkningsformuleringarna förkortades till ’’vanligt förbehåll’’ eller ’’vanliga
villkor’’. Att inskränkningarna förkortades på det här sättet talar för att det utvecklades en praxis i hanteringen och tolkningen av det rättsliga
handlingsutrymme som beviljades, som också kom att bli mer tydligt och förutsägbart. Villkoren gällde för hela undersökningsperioden och fortsatte att gälla
även sedan myndighetsförfarandet förenklats 1858. Giftomannainstitutionen
avskaffades först 1872, för adeln fanns den kvar till 1882.137

134 Justitiedeputationens betänkande den 30/10 1752 tryckt i Prästeståndets riksdagsprotokoll

1751-1752, bilaga 7 s 380-381.
135 Kabinettsprotokoll i justitieärenden 21/3 1754, Anna Beata Coyets ansökan 1754103064.
Jämför 1840109041 om utseende av god man vid försäljning av en myndig kvinnas arvejord.
136 Som regel infördes alla myndighetsförklaringar som behandlades under ett sammanträde
på samma sätt i protokollen. Myndighetsansökningar beviljades vid 37 datum mellan 1754 och
1759. Vid fyra av dessa tillfällen gavs bifall med utryckliga inskränkningar som inte inkluderade
tillägget om framtida arv. Se även Backman 1831 s. 88.
137 I de avskrifter av utslagen som finns i konceptsviten skrevs dock villkoren ut. Se även
protokollsutdrag bifogade till ansökningar om näringsrättigheter, till exempel Anette Sjöbergs
handelsrättighetssansökning 5/5 1834; krogansökningar: Systrarna Nybergs ansökning 3/8 1840,
Aurora Christina Ringbergs ansökning 29/7 1841, Brita Christina Hagström ansökning 14/2
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Om man jämför med formuleringen i Helena Wredes myndighetsförklaring
1712, där hon lämnades frihet att för egen räkning bevaka sina angelägenheter
vid det kommande arvskiftet, ser man att den myndighet som Anna Maria
Coyet beviljades var tydligt begränsad. Just arvskiftet ansågs som ett problem
och exkluderades ur Anna Maria Coyets myndighet. Genom tillägget tydliggjordes att de myndigförklarade inte fick avtala om överförande av ärvd
egendom, utan att de hade en starkt begränsad kontraktsrätt. En kunglig dom
den 15 februari 1798 bekräftar den tolkningen. Då underkändes en myndigförklarad kvinnas självständigt gjorda samtycke i samband med ett arvskifte med
hänvisning till förbehållet i hennes myndighetsförklaring, och dömdes att en ny
bouppteckning skulle upprättas i närvaro av en förmyndare och att ärendet
därefter på nytt skulle tas upp av hovrätten.138
Skillnaden mellan Helena Wredes tilldelade rättighet och de myndighetsförklaringar som gjordes mot slutet av seklet kan också formuleras som att den
förra var en unik händelse medan de senare närmade sig en formaliserad auktoritetstilldelning med auktoritetsbegränsningar: ’’vanliga villkor’’. Den ökade
formaliseringen syns också i utformningen och behandlingen av ansökningarna.
Britt Liljewall betonar vikten av att uttalanden från förmyndare, prästerskap
och domshavande fanns på plats för att ansökan skulle behandlas, och att kompletteringar alltid begärdes in av nedre revisionen innan ärendet kunde
behandlas. Min studie visar att så inte var fallet före 1800. I flera ansökningar
från nedslagsåren 1760 och 1780 saknas utlåtanden från domshavande, prästerskap eller förmyndare utan att kompletteringar krävts in av nedre revisionen. En
praxis i hanteringen av ärendena formaliserades alltså mot sekelskiftet 1800. Det
styrks också av att kompletteringar gällande egendomens form och omfattning
regelmässigt började krävas in under 1800-talet.139
Myndighetsförklaringarna kom således att formaliseras rättsligt på grund av
kopplingen till egendom. Det styrks av de begränsningar som skrevs in i förvaltningsrätten för de myndighetsförklarade. Med tillägget att den
myndigförklarade kvinnan inte hade rätt att själv försvara sina intressen vid ett
arvskifte tydliggjordes begränsningarna i rättskapaciteten: den begränsades till
en specifik egendom. Vilken förvaltningsrätt kvinnorna sedan skulle komma att
ha över nytillkommen egendom förblev dock oklart.
Det verkar också, även senare, ha rått oklarhet på flera områden kring vad
myndigförklaringen egentligen skulle innebära, och kungen uppmärksammade
vid ett antal tillfällen att rättspraxis skilde sig på flera punkter. När det gällde
ansvar för skuld förklarade ett kungligt brev den 25/9 1799 att myndigförkla1842. Handelskollegiums arkiv SSA, ansökningar om handelsrättighet vol. 11 1830-1838 och
ansökningar om krogrättigheter vol. 11 1839-1845. Se även Liljewall 2013.
138 Backman 1831 s. 90, kungl. dom 15/2 1798.
139 Bilagor saknas utan att kompletteringar krävdes in i 1760101070, 1760106043,
1760106046, 1760110017, 1760110018, 1780101106, 1780101107. Jämför Liljewall 2013 s.
109.
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rade kvinnor skulle anses ansvariga för skuld som de ingått efter att de blivit
förklarade myndiga, och att borgenärer hade rätt att hämta betalning för dessa
ur deras fasta gods. Vid behov kunde de liksom andra myndiga personer ställas
under förmyndare. I skuldfrågor skulle alltså samma regler gälla för dessa kvinnor som för andra myndiga personer.140
En annan gråzon var om de omyndiga hade rätt att arrendera ut jord. I en
förklaring 1802 fastställde kungen att begränsningarna i myndigförklaringen
inte kunde tillämpas på kvinnors rättighet att upplåta nyttjanderätten av sin
jord till landbo eller arrendator. Enligt samma förklaring verkar det också vara
tillåtet för myndigförklarade kvinnor att sälja sin jord med domares tillåtelse.
berörde undantag, såsom rörande egentligen Fideikommisser samt de med
förbud av försäljning och förpantning donerade eller testamenterade fastigheter,
ej kan lämpas till annan jord, som någon myndig förklarad person av
kvinnokönet äger, vilken jords försäljning eller förpantning lagen icke
ovillkorligen förbjudit, utan tillåtit, enär domaren i fastställd ordning det
samtycker,141

Enligt ett utslag i justitierevisionen 1780 tilläts också den myndigförklarade
Margaretha Boije sälja sin dels ärvda, dels bördlösta, del av ett säteri för att
kunna betala skulder hon ådragit sig efter myndighetsförklaringen och undgå
bysättning.142
Genom de här förtydligandena får man en bättre bild av vad myndighetsförklaringen faktiskt innebar. Den myndigförklarade kvinnan fick dispositionsrätt
över den egendom som fanns vid förklaringstillfället. Över den fick hon också
en avtalsrätt som tillät henne att arrendera ut den och att skuldsätta den, kanske
till och med att sälja jord med en domares tillåtelse. Samtidigt gjordes begränsningen kring arvskiftet tydligare vilket innebär att det rättsliga
handlingsutrymme som beviljades genom myndighetsförklaringen måste anses
begränsat till den egendom som den sökande hade tillgång till för tillfället.

Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har jag diskuterat vad olika typer av regleringar innebar för
kvinnors beslutanderätt över sin egendom, deras rättskapacitet och dispositionsrätt. Den skillnad som lagen gjorde mellan fast och lös egendom, och mellan
ärvd och förvärvad egendom har varit en tydlig linje genom kapitlet. Framför
allt den ärvda jorden var noga reglerad. Till den ärvda jorden hade kvinnor en
140 Backman 1839 s. 338, kungl. brev 25/9 1799, Backman 1831 s. 90, ur ett kungl. brev till
N Hovrätt 9/12 1806. Jämför här också 1820108006 i vilket frukthandlerskan jungfru Söderbom
hotas av gäldstugan för en obetald skuld, det framgår dock inte om hon var myndigförklarad.
141 Backman 1831 s. 148-149, kungl. förklaring 2/3 1802 se även Schrevelius 1858 s. 327.
142 Statsrådsprotokoll i justitieärenden 1780 24/4, 1780105014.
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mycket liten både avtals- och dispositionsrätt. Det inskränkta handlingsutrymmet gällde både ogifta och gifta kvinnor liksom även de myndigförklarade
kvinnorna. Kapitlet har visat att det framför allt var i förhållande till den ärvda
jorden som förtydliganden gjordes i myndighetsförklaringarna. Inom tidigare
forskning har jorden därför ibland attribuerats som ’’manlig’’. Men även mäns
avtals- och dispositionsrätt till ärvd jord var noga reglerad, också i relation till
hustrur och döttrar. Därför var alltså alla människors relation till den ärvda
jorden den tydligast reglerade. Ogifta kvinnor saknade dispositionsrätt och
rättskapacitet i förhållande till sin ärvda jord, men de var då också samtidigt
utan ansvar för förvaltningen av den. För gifta kvinnor fanns ett krav på deras
uttryckliga samtycke för all avyttring och förpantning av deras ärvda jord inskrivet i lagen, vilket gjorde att alla transaktioner som saknade detta samtycke
skulle betraktas som ogiltiga.
De ogifta kvinnornas ’’omyndighet’’ framstår som begränsningar i dispositionsrätt och rättskapacitet till framför allt ärvd egendom. Till skillnad från
hustrur kunde de dock inte avkrävas ansvar för egendom, eftersom de saknade
båda komponenterna som byggde upp myndighet och ansvaret kring egendom.
Däremot visar flera exempel att det inte var helt enkelt för de ogifta kvinnorna
att ställa förmyndaren till svars för bristfällig förvaltning, framför allt inte om
denne samtidigt var hennes far. Fader-dotterrelationen var inte en ren egendomsrelation, utan det fanns andra förpliktelser inbyggda i den relationen och
döttrarna verkar ha dragit sig för att kritisera fädernas förvaltning.
Ogifta kvinnor kunde däremot disponera kapital utan att det verkar ha framstått som något konstigt, det gällde förvärvsinkomst men även ränteinkomster
av ärvd egendom. Det verkar således inte funnits något problem med förvaltningen i sig eller med ogifta kvinnor som ekonomiska aktörer, utan
förmyndarskapet liksom omyndighet handlade om kontroll av den fasta egendomen. På samma sätt beviljades myndighet och förvaltningsrätt även för
kvinnor med jordinnehav, men förvaltningsrätten begränsades och formulerades
så att den inte hamnade i konflikt med den snåriga regleringen på området och
gjorde att myndighetsförklaringarna som rättslig företeelse kom att formuleras
utifrån egendomsrättsliga hänsyn. Det var med egendomsregleringar som myndighetsförklaringarna kom i konflikt, och i relation till dessa som dess gränser
behövde klargöras, vilket syns i de förtydliganden som gjordes vid sekelskiftet
1800.
Myndighetsförklaringen var en auktoritetstilldelning eftersom det var en
formell tilldelning av rättigheter. Den auktoritetstilldelningen stärktes också
med tiden allteftersom myndighetstilldelningen blev mer formaliserad med ett
tydligare innehåll. Det gjorde samtidigt att den blev tydligare begränsad. Det
rättsliga handlingsutrymme som beviljades genom myndighetsförklaringarna
innebar därför en auktoriserad dispositionsrätt och en viss avtalsrätt, men denna
begränsades till den för tillfället befintliga egendomen. Över denna egendom
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verkar dock de myndiga kvinnorna haft i stort sett samma dispositionsrätt och
rättskapacitet som andra myndiga personer. Dock var de myndiga kvinnorna,
genom giftomannarätten och förbehållet om framtida arv, utestängda från att
avtala om hur ärvd egendom skulle överföras till nästa generation genom giftermål eller arvskifte.
I fråga om lös egendom har kvinnor tillskrivits ett större handlingsutrymme i
tidigare forskning. Samtidigt var den lösa egendomen inte alls reglerad på
samma sätt i lagen. Det handlingsutrymme som fanns för den lösa egendomen
var således inte direkt auktoriserat i lag utan byggde på en praxis eller, om det
blev tvist, på analogiska tolkningar och på sedvana. Ogifta kvinnor kunde enligt
en allmän tolkning disponera förvärvsinkomst, de hade också rätt att göra testamente om de kommit till ’’mogen ålder’’. Däremot verkar denna
förvaltningsrätt kunnat komma i konflikt med giftomannarätten vilket framför
allt syns i de fall kvinnorna försökt skriva äktenskapsförord. Dessa underkändes
i högre instanser med hänvisning till giftomannarätten.
Reglerna kring makens förvaltningsrätt till hustruns egendom omtalade explicit bara förvaltningen av den fasta egendomen. Det gjorde att det fanns ett
tolkningsutrymme för hur långt makens rätt att självständigt förvalta det gemensamma boet sträckte sig och för vad han behövde ha hustruns samtycke.
Tidigare forskning har konstaterat att gifta kvinnors lösa egendom var dåligt
skyddad och att det under 1700-talet utvecklades mekaniker för att motverka
den utsatta position som kvinnorna och deras arvingar kunde hamna i vid makens död eller vid konkurs. Många konflikter i justitierevisionen handlade om
just dessa motverkande mekaniker, äktenskapsförord och boskillnad, och deras
giltighet i förhållande till makarnas egendomsgemenskap, framför allt i relation
till borgenärer.
I dessa konflikter aktualiserades frågor om hustruns ansvar och möjligheter
att försvara sina rättigheter. Villkoret i lagen för boskillnad var att den sökande
inte fick ha haft nytta av lånet eller del av skuldsättningen. Det gjorde att gränsen mellan hustruns försvar av sin enskilda egendom och parets gemensamma
intresse att förkovra hushållet blev central. Avgörande blev då frågan om vad
som konstituerade ett hustruns samtycke, och när detta skulle krävas. Något
krav på hustruns uttryckliga samtycke till skuldsättning som påverkade den
gemensamma egendomen nämns inte i lagen, samtidigt som det heller inte
gjordes klart vad som krävdes för att skulder skulle anses tillkomna utan att de
kommit hustrun till del eller nytta. Det gjorde att det fanns rum för att argumentera att hustrun inte haft del i skulder som hon inte själv underskrivit eller
hävdat ett avståndstagande ifrån, något som åberopades av hustrur, samtidigt
som det också fanns rum för att argumentera att hustrun haft del i alla skulder
som på något sätt kommit hushållet till del eftersom hon då fått dela deras
nytta, något som åberopades av fordringsägare. Denna konflikt var särskilt
framträdande 1820 och den senare tolkningen verkar ha givits företräde hos
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hovrätten och högsta domstolen så att hustrun kom att betraktas som delaktig i
alla makens skulder som på något sätt kommit hushållet till del, såvida hon inte
vidtagit formella rättsliga åtgärder för att separera sina intressen från makens,
som att ställa honom under förmyndare eller att söka skillnad till säng och säte.
I ett vidare perspektiv kan det här diskuteras i relation till skillnaden mellan
föreskrift och praktik. Det tycks finnas stöd för att kvinnor hade större handlingsutrymme i verkligheten än vad lagen uttryckligen tillskrev dem. Samtidigt
verkar det också finnas stöd för tolkningen att det utrymmet inte var auktoriserat vilket gjorde att handlingsutrymmet var oförutsägbart och sårbart. I flera fall
återkommer argument om att avtal grundade på dessa icke auktoriserade men
erkända företeelser skapade en osäkerhet i de ekonomiska relationerna. Det var
framför allt fordringsägare som argumenterade för detta. Det argumenterades av
Wendela Lindqvists borgenär med anledning av att hon som ogift upprättat
äktenskapsförord, och av Catharina Jonsdotters borgenär med anledning av att
hennes egendom skulle kunna separeras från hushållets gemensamma. I båda
fallen fick dessa typer av argument gehör i de högre rättsinstanserna, hovrätten
och högsta domstolen.
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KAPITEL 4

Arbete och verksamhet --- kvinnors
försörjningsmöjligheter

I förra kapitlet konstaterade jag att den framväxande regleringen av myndighet
utformades utifrån frågor om kontroll av den fasta egendomens förvaltning, och
att myndighetsförklaringarna därför på ett sätt kan klassas som en egendomsfråga. Ser man däremot på vilka kvinnor det var som sökte myndighet i
justitierevisionen blir det uppenbart att förvaltning av egendom omöjligt kan ha
varit orsak eller tvistefråga i alla ansökningar. En stor andel av ansökningarna
under 1800-talet kom nämligen från kvinnor som troligen hade lite eller ingen
egendom att tvista om. I kapitel två konstaterades en förskjutning bland de
myndighetssökande kvinnorna dels nedåt socialt, dels från landsbygd till städer.
Dessutom framkom att många av de kvinnor som sökte myndighet under
1800-talet arbetade eller tidigare hade arbetat för sin försörjning. Majoriteten av
de myndighetssökande under 1800-talet var alltså inte förmögna kvinnor med
ärvd jord som sökte myndighet som en strategi i förvaltningstvister. Varför
sökte då dessa kvinnor myndighet?
När man börjar undersöka kvinnornas argumentation för myndighet ser man
att många ansökningar är pläderingar från kvinnor för att få praktiska försörjningsmöjligheter. När systrarna Nyberg sökte myndighet 1840 betonade de att
syftet med att söka myndighet var att bättre kunna försörja sig själva.
För att så mycket mer kunna taga oss ut, under vårt strävande att försörja oss…1

De betonade att de inte hade någon ärvd förmögenhet att tvista om, och de
förklarade att de alltid visat prov på ’’ett stadgat och ordentligt uppförande’’. I
förhör hos förmyndarkammaren i Stockholm framkom att denna strävan innebar att de ville driva egen näringsrörelse. En av systrarna sökte och beviljades
sedan också tillstånd att driva krog av handelskollegium i Stockholm.2
1 1840106131.
2 Catharina Nyberg beviljades krogsedel nummer 28 den 18/1 1842, denna hade tillhört
Carolina Wilhelmina Qvickström, handelskollegium: ansökningar om krogrättigheter volym 11,
SSA.
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Systrarna Nybergs försörjningsmotiv var explicit och tydligt: försörjning genom näringsverksamhet. Britt Liljewall har hävdat att försörjningsmotivet blev
viktigare som motiv till myndighetsansökningar mot mitten av 1800-talet, dels
på grund av de sökandes förändrade sammansättning och dels på grund av att
explicita argument om försörjning genom verksamhet blev vanligare. Man bör
dock vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan försörjning och näringsverksamhet. Liljewall visar att kvinnorna i hennes undersökning 1850 i hög
grad explicit hänvisade till att de ville idka handel eller näringsverksamhet. Det
verkar rimligt med tanke på att myndighet genom 1846 års näringsfrihetslagstiftning gjordes till krav för idkande av näringar. Även vid början av 1800-talet
har hon funnit försörjningsmotiv, de var dock inte lika vanliga och framför allt
är det svårare att förstå vad som åsyftas med försörjning där. Kvinnorna åberopade att de till följd av ålder och sjukdom inte längre kunde kroppsarbeta och
myndighet åberopades som medel för en alternativ försörjning.3 Man kan fråga
sig vad dessa försörjningspläderingar handlade om och vad kvinnorna, före
1846, skulle ha myndighetsförklaringen till?
Tidigare forskning har visat att det fanns få formella vägar för ogifta kvinnor
att skapa sig en försörjning förutom genom pigtjänst. Handel och hantverk var i
princip stängda för kvinnor. Det undantag som fanns från den principen var att
änkor till mästare kunde tillåtas att fortsätta sin makes näring, men inte som
fullvärdiga skråmedlemmar. De tilläts inte delta i möten och de var ofta befriade från olika skyldigheter som annars fanns kopplade till burskapet.
Hantverksänkor förväntades också anställa en gesäll som föreståndare för verksamheten.4 En viktig forskningslinje har varit att skrånas ökade inflytande mot
slutet av medeltiden alltmer utestängde kvinnor från näringsverksamhet, och att
de kvinnliga verksamheter som fanns samtidigt kom att definieras som undantag. Det har hävdats att verksamheterna maskuliniserades genom att de knöts
till begrepp som heder och ära. Kvinnors verksamhet villkorades och begränsades genom olika förbud mot att ha lärlingar och att anställa gesäller, eller att
själva bli lärlingar eller gesäller.5
Denna tolkning har dock inte fått stå oemotsagd. Annan forskning har visat
att kvinnor i Europa och Sverige i stor utsträckning både arbetade och bedrev
verksamhet under tidigmodern tid framför allt i handel och textilproduktion,
och att detta inte nödvändigtvis verkar ha betraktats som ett problem eller åtminstone att stat och samhälle hade ett pragmatiskt förhållningssätt till detta.6
Den bild av kvinnors arbete och handlingsutrymme som framkommer ur tidi3 Liljewall 2013 s. 115-123. Se även Ighe 2007 s. 148-150.
4 Se till exempel Qvist 1960, Bull 1986, Bladh 1995 s. 36, Wottle 2000, D Lindström 2012.
5 Quataert 1985, Wiesner 1989, Jacobsen 1995, Ogilvie 2003, 2004, för Sverige se Wottle
2000 s. 186-188, Edgren 2001 s. 55, Hayen 2007 s. 159-166.
6 Se till exempel Erickson 2008, Heuvel 2008, för Norden se Dübeck 1978, Stadin 1980,
Sogner & Sandvik 1989, Sandvik 1992, Bladh 1997b s. 131,Vainio-Korhonen 2000, Ling 2011.
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gare forskning är således motstridig. Å ena sidan verkar det ha funnits en trend
till ökad utestängning under den tidigmoderna perioden, å andra sidan fanns
samtidigt en pragmatisk hållning där kvinnligt arbete funnits och accepterats
men inte auktoriserats.7
Oavsett vilket alternativ som är bäst underbyggt verkar de formella regler
som styrt kvinnors försörjning ha varit få, och kvinnorna, som näringsidkare,
kan därför i mycket antas ha befunnit sig i ett rättstomt rum. Grethe Jacobsen
har menat att det fanns olika strategier för att argumentera i rättstomma rum.
Antingen kunde man försöka knyta an till och åberopa något som låg nära de
formella reglerna som till exempel skattebetalning, eller så kunde man lägga
betoning på det avvikande i situationen just för att berättiga till undantag, eftersom det inte fanns regler att åberopa.8 En avgörande fråga blir hur kvinnorna
i justitierevisionen argumenterade för försörjningsmöjligheter, inte bara i myndighetsmålen utan också i ärenden som direkt handlade om försörjning, såsom
ärenden om handelsrättigheter och ärenden om tjänsteplikt. Vad tog kvinnorna
fasta på? Vilka regler kunde eller måste de förhålla sig till? Hur var dessa regler
formulerade?
Ett annat rättstomt rum kan sägas vara innebörden av myndighetsförklaringarna. Britt Liljewall har hävdat att myndighetsansökningarna genomgick en
förändring till både form och innehåll under första halvan av 1800-talet. Vid
sekelskiftet 1800 menar hon att ansökningarna formulerades som pläderingar
för undantag. Kvinnorna behövde motivera varför just deras situation berättigade till en undantagsförmån. Liljewall menar att ansökningsbreven har
karaktär av underdånig bön. 1850 hade ansökningarna istället blivit kortfattade
rättighetsanmälningar.9 Som framkom i kapitel tre var det under den här perioden som innehållet och formen för kvinnors myndighet fastställdes i
dispensförfarandet. Tidigare forskning har också visat att det var då som myndighet på allvar började diskuteras som avgörande för kvinnors faktiska
handlingsutrymme på en arbetsmarknad, och med 1846 års lagstiftning formulerades den som ett krav.10
Kapitlet är uppdelat i tre delar. I den första delen diskuteras hur kvinnorna i
justitierevisionen argumenterade för försörjningsmöjligheter, framför allt i
myndighetsansökningar men även i andra ärenden. I den andra delen diskuteras
den reglering av kvinnliga näringar som växte fram under 1700-talet och som av

7 För forskningsöversikt se Crowston 2008, D Lindström 2012.
8 Jacobsen 1995 s. 97 och 307, jämför Lindberg & Ling 2014 som påtalat att det fanns en
mängd detaljerade regler men ingen samlad lagstiftning.
9 Liljewall 2013 s. 112-117 och 122-123. I 60 procent av ansökningarna 1800 har Liljewall
funnit någon form av motivering till varför kvinnan sökte myndighet och varför just hon skulle
beviljas denna.
10 Se Qvist 1960, Åsbrink 1962, Ighe 2007.
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tidigare forskning kallats ’’behovsreglering’’. I den tredje delen diskuteras de
tendenser till förändring som kan skönjas under perioden.

Tillförlitliga självförsörjande kvinnor
När Carin Bengtsdotter sökte myndighet 1840 betonade hon att hon tidigare
arbetat som piga. Hon förklarade att det var genom pigtjänsten som hon själv
hade tjänat ihop till det kapital hon förfogade över, och som hon ville använda
på något sätt för att försörja sig.
För att kunna få fria händer att, sedan jag allt från min ungdom tjänat såsom piga,
nu använda denna lilla summa i någon för mig passande hantering till utkomst
under min återstående levnad, då jag, som nu är vid 48 års ålder, icke mera
förmår att tjäna andra…11

En anledning till att hon betonade att hon själv tjänat ihop till egendomen var
den skillnad som gjordes i lagen mellan förvärvad och ärvd egendom och som
diskuterades i kapitel tre. Eftersom förmyndarskapet framför allt gällde den
ärvda egendomen, och släktens anspråk på den ärvda fasta egendomen var
mycket större, kunde det vara fördelaktigt för kvinnor som sökte myndighet att
hävda att de inte hade någon sådan. Men Carin Bengtsdotters referens till pigtjänsten hade en annan och kanske väl så central funktion i hennes ansökan,
nämligen den att hon genom referensen till att hon arbetat från barndomen
visade att hon hela livet försörjt sig själv och därför skulle betraktas som en ansvarig person som kunde anförtros myndighet. Det var det som var argumentet
för varför just hon skulle beviljas dispens.

Kvinnor med försörjningsansvar
I justitierevisionens handlingar återfinns en mängd kvinnor som refererade till
att de försörjde sig själva. De berättade att de arbetade för sin försörjning genom att driva jordbruk, genom att vara pigor eller genom att driva
näringsverksamhet. Elisabeth Dahm vände sig 1820 till justitierevisionen efter
att hon hade fråntagits sin rättighet att driva krog av överståthållarämbetet.
Skälet var att hon hade serverat gäster vid en tidpunkt när krogen enligt reglementet skulle hållas stängd. I sitt överklagande till kungen förklarade hon att
hon själv, men också hela hennes familj, var beroende av hennes rörelse och
inkomst för sitt uppehälle.

11 1840103128.
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Under en oavbruten strid med svåra tider, liten rörelse och vederbörandes
beständiga intrång har jag likafullt genom denna rörelse soutinerat ett hushåll…
varpå min och anhörigas hela existens berott.12

Genom sin krogrörelse försörjde hon maken som gjort konkurs, sina barn och
sin mor. Kvinnornas försörjningsansvar utsträcktes ofta, som för Elisabeth
Dahm, även till andra. Framför allt hävdade ensamma mödrar ett försörjningsansvar för sina barn, men kvinnor hävdade även försörjningsansvar för andra
familjemedlemmar som inte kunde försörja sig själva, som äkta makar eller
föräldrar.13
En central del av Elisabeth Dahms plädering för att återfå sina rättigheter var
att hon beskrev sin strävan att försörja sig och de sina, och hon bad kungen
att ’’ej kränka den, vilken söker med äran förtjäna sitt bröd och bergning’’. En
annan krögerska, Maria Thorin, framhöll på samma sätt betydelsen av sitt arbete när hon ville återfå sina rättigheter.
Uti 8 års tid har jag varit änka och alltid bjudit till med arbete samt flit förtjäna
mitt bröd på ett ärligt sätt…14

Hon berättade i ansökningen att hon var änka efter en assisterande vaktmästare
som avlidit åtta år tidigare och som dessutom varit sjuklig innan han dog, vilket
gjort att hela försörjningsansvaret legat på henne. Både Maria Thorin och
Elisabeth Dahm åberopade alltså sin näringsverksamhet som en nödvändighet
för sin egen och familjens försörjning, men de hänvisade också till sin verksamhet som något som i sig bevisade att de var tillförlitliga och förmögna att ta
ansvar.
Arbetet för den egna försörjningen kunde framställas som en nödvändighet i
brist på annan möjlig försörjning. Framför allt sattes tjänstearbete i motsatsställning till en försörjning genom fast egendom. När Greta Andersson 1820
vände sig till justitierevisionen för att klandra arvskiftet efter sin far, som inte
hade skötts ordentligt vilket hade gjort att hon lämnats utan arv, beskrev hon i
sin klagoskrift hur det hade tvingat henne att arbeta för sin försörjning.
från mitt 7de ålders år har jag nödgats hos oskylda söka min livsbärgning utan
minsta hjälp av vad mig lagligen i arv bort tillfalla.15

12 1820106002.
13 Argumentet kunde vara ekonomiskt: att barnen behövde mammans arbete och inkomst för

sin föda och försörjning; det kunde också vara socialt: att modern var garanten för barnens
uppfostran till goda samhällsmedborgare. Mödrar som hävdar försörjningsansvar för barn:
1760108034, 1780101108, 1800103078, 1800107080, 1820101025, 1820102074,
1820103027, 1820105049, 1820108084, 1820109173, 1840101012, 1840103142,
1840109125, 1860100038, 1860100196. För andra familjemedlemmar: 1800101025,
1800110103, 1820110085, 1840108110, 1840207021. Jämför också Ling 2004 s. 174-176.
14 1820105049.
15 1820109064.
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I hennes framställning av arbete finns inte något tydligt positivt inslag utan det
framstår mer som ett nederlag och ett lidande. Tjänstearbetet fungerade i Greta
Anderssons argumentation som ett bevis på hur den orättvisa som drabbat
henne hade berövat henne möjligheten att försörja sig genom sin egendom och
hänvisat henne till en försörjning genom tjänstearbete.
En liknande beskrivning gjorde Margareta Danielsdotter när hon sökte till
kungen för att få tillbaka sin arvejord 1800. Då försökte hon påtala sitt lidande
genom att hävda att förlusten av jorden gjort att hon och maken varit tvungna
att ta tjänst.
…jag och min man måste tjäna för och under andra, då en främmande, för
knappast fjärdedels värde får besitta min olagligen bortsålda arvejord.16

Liksom Greta Andersson påtalade Margaretha Danielsdotter att hon fråntagits
sin egendom och beskrev hur hon förpassats från att kunna besitta sin egen
arvejord till att tvingas tjäna för och under andra. Samma klasselement som i
Greta Anderssons resonemang finns också här. Tjänstearbetet blev resultatet av
en nödvändighet framsprungen ur en förlorad möjlighet att försörja sig genom
fast egendom.
Trots det refererade kvinnorna till tjänstearbetet för den egna försörjningen.
Även om försörjning genom att ha tjänst hos andra sattes i motsatsställning till
försörjning genom egendom, så kunde referenser till tjänst alltså fungera som
ett positivt stärkande argument i kvinnornas pläderingar som ett bevis på att de
var tillförlitliga individer.17 Tidigare forskning har visat att arbete, och då särskilt lönearbete i andras hushåll, ’’domestic service’’, i till exempel England
betraktats som förknippat med ett lägre samhällsskikt. Pigtjänst ansågs passande
endast för de lägsta skikten av befolkningen och kunde därför betraktas som
socialt stigmatiserande. Genom sin fattigdom och sitt beroende av arbetsgivarna
ansågs tjänstefolk inte vara kreditvärdiga.18 I Sverige verkar pigtjänst visserligen
i vissa sammanhang ha kunnat kopplas samman med lägre samhällsskikt, men
det finns inga belägg för att det skulle ha påverkat personernas trovärdighet.19
Snarare verkar en stadigvarande tjänst kunnat visa på lydnad, lojalitet och trovärdighet.20 Mycket talar också för att man inte kan skilja ut pigor och drängar
som en egen social grupp. De kom i stor utsträckning från samma sociala skikt

16 1800105037.
17 Se även 1780101104, 1820111043.
18 Hill 1996 s. 104 och 113-114 med referenser, Shepard 2008 s. 64-66 och 81ff.
19 Karin Hassan Jansson har visat att föreställningar om att pigtjänst var förknippat med vissa
samhällsskikt i Sverige fanns representerade i debatten om kvinnors näringsrättigheter i början av
1800-talet, se Jansson 2009 s. 182-184.
20 Ojala 2009 s. 215, Jansson 2013 s. 141, Jansson menar att det gjordes skillnad på olika
sorters arbete och att tillfälligt arbete kunde kopplas till oklara lydnadsförhållanden och potentiell
osedlighet.
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som sina husbönder, de kunde till exempel vara släkt, och de var integrerade i
lokalsamhället.21
När mademoiselle Anna Tingwall sökte myndighet 1760 var tjänstearbetet
en viktig referens i hennes argumentation. Hon var 26 år gammal vid ansökningstillfället och var dotter till en handlare och postmästare från Filipstad. Som
framkom i kapitel tre var orsaken till hennes myndighetsansökan att fadern och
brodern förskingrat eller undanhållit hennes arvsmedel. Efter faderns död hade
hon flyttat runt på olika orter för att försörja sig.
och jag, som min mesta tid måst flytta omkring på fjärran orter, för att på
hederligt och anständigt sätt söka min utkomst…22

Anna framställde arbetandet som vedermödor och gav exempel på hur hon
drabbats av förmyndarnas vanvård på ett sätt som liknade Greta Anderssons och
Margaretha Danielsdotters. Det är troligt att det arbete hon hade utfört var
någon form av årstjänst. De senaste fyra åren hade hon befunnit sig i
Söderköping enligt magistratens utlåtande: ’’uti hederligt hus vistats här i
staden’’.23 I sin ansökan ställde Anna Tingwall, liksom Margareta Danielsdotter
och Greta Andersson, den förväntade ståndsmässiga försörjningen genom arvsmedlen mot den av situationen framkallade nödvändigheten att ta tjänst, vilken
också var orsak till att de vänt sig till justitierevisionen. Men hon talade samtidigt i termer som hederligt och anständigt om sitt tjänstearbete. I hennes fall
var det antagligen ägnat att påtala en karaktärsstyrka som skulle bevisa att hon
var lämplig att förklaras myndig.
Det gjordes således en skillnad mellan de kvinnor som förväntades ta tjänst
för sin försörjning och de kvinnor som hade egendom; det handlade om olika
sociala skikt. Att kvinnor åberopade att de arbetat för sin försörjning gör att
man kan dra slutsatsen att detta antogs uppfattas positivt av domstolen och
samhället. Om det inte varit så, om det uppfattats negativt, skulle de inte ha
åberopat det. Sofia Ling har visat hur kvinnor som stod anklagade för kvacksalveri under samma period beskrev sin verksamhet som ett nödtvunget yrke. De
framhöll att de var beroende av inkomsterna från detta för sin försörjning. Försörjningsbehovet var ett legitimt argument som förstärktes genom att man beskrev sig som fattig, sjuk eller gammal, vilket samtidigt uteslöt andra försörjningsvägar. På det sättet framställde sig kvinnorna också som ansvarstagande
och därmed tillförlitliga, menar Ling.24 På samma sätt verkar också arbetsreferenserna ha fungerat för kvinnorna i justitierevisionen. Att man försörjde sig
själv genom arbete användes av kvinnorna som argument för att de var värdiga

21 Harnesk 1990 s. 127-154, Ojala 2009 s. 211f., Jansson 2013 s. 145 och 147.
22 1760110013.
23 1760110013, magistratens utlåtande.
24 Ling 2004 s. 179-176.
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att anförtros myndighet och näringsrättigheter, liksom även för att få strafflindring.25
Försörjningsansvar för barn
I petitioner för möjligheter till självständig försörjning genom näringsrätt eller
årstjänst förekommer också hänvisningar till oskyldiga barns försörjning och
välfärd, som när krögerskan Gustafva Maria Ljungqvist för att återfå sina krogrättigheter åberopade att hon var en ’’gammal, sjuklig, svag och medellös
militärsänka, med oförsörjda minderåriga barn’’. Näringsrättigheterna behövde
hon för sitt och sina barns nödtorftiga uppehälle.26
Änkan Öhrström pläderade 1840 för att få tillbaka sina näringsrättigheter för
att hon och hennes sex barn inte skulle ’’bringas till tiggarstaven’’. Hon fick
visserligen avslag på ansökan om att återfå näringsrättigheterna eftersom hon
hade begått flera tidigare förbrytelser, men avslaget följdes av en utredning av
hur hennes hemmavarande barn skulle försörjas. Överståthållarämbetet gavs i
uppdrag att kontrollera hur förhållandena såg ut. Öhrström kallades till förhör
och prästens utlåtande begärdes in. Hur Öhrström försörjde sig och barnen
framgår inte av handlingarna, men hon förklarade för överståthållarämbetet att
hon var ’’i tillfälle att sig och sina barn själv försörja’’ och ärendet lämnades
därför utan åtgärd.27
Ansvaret för barnen, både ekonomiskt och moraliskt, betonades både av
kvinnorna själva och av domstolarna. Maria Thorin hävdade sitt ansvar som
moder att uppfostra barnen:
…jag måtte få mina rättigheter åter, för mig och mina små fattiga barns
uppehälle att få dom uppfödda till nyttiga medlemmar i samhället att vi icke bliver
ett offer för olyckan som fattigdomen påföljer.28

Maria Thorin påtalade ett försörjningsansvar för barnen men ansvaret gick utöver det ekonomiska. Vad hon åberopade var föräldrarnas moraliska ansvar för
barnens uppfostran och för att bidra till att samhällets medlemmar blev nyttiga.
Genom att neka henne förutsättningar för att ta på sig detta skulle skadan föras
vidare till nästa generation och även denna skulle bli en belastning för samhället.
Ett försörjningsansvar för barn kunde också användas för att be om strafflindring. Hustru Lena Bergqvist ville exempelvis ha nåd för att kunna uppfostra
sina barn ’’till nyttige och gagnelige medlemmar av samhället’’. Hon bad därför
kungen att sätta hennes ansvar som moder före straffet för hennes brott genom
25 Mål där självförsörjning används som positivt stärkande argument: 1800101024,
1800110053, 1840105014, 1860100939.
26 1840109125.
27 1840101012.
28 1820105049.
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att ’’mera se på den olyckliga hustrun med 3ne små barn än på det elaka hjärtat’’.29 Också i skilsmässoärenden fanns samma resonemang. Till exempel
förklarade Maria Bengtsdotter Wenster när hon sökte skilsmässa från sin våldsamma man att hon ingått äktenskapet för att säkra barnens uppfostran: ’’en
gladare utsikt för mina barns uppfostran, med biträde av en man, som kunde
arbeta i snickarehantverket’’.30 Hänvisningen till barnens behov av försörjning
och uppfostran stärkte behovspläderingen och påtalade det prekära i den ekonomiska situationen. Detta utnyttjades därför av de kvinnor som kunde.31
Argumentet om ansvaret för barnens försörjning och uppfostran anspelade
dessutom på kvinnans roll som moder som en viktig och nyttig position i samhället. Monika Edgren har visat att moderskapet lyftes fram under andra halvan
av 1700-talet som det som bäst kunde sörja för och uppfostra barnen, och att
detta var en del av befolkningspolitiken.32 Argumentet om försörjningsansvar
för barn refererade således inte bara till moderns ansvar för sina barn utan till ett
ansvar för hela samhället.

Försörjningsbehovet formulerat som en bristande
arbetsförmåga
Ett vanligt argument i pläderingar för myndighet och för näringsrättigheter i
justitierevisionen var att kvinnorna inte kunde eller ville kroppsarbeta, framför
allt hävdade de att de inte kunde anta tjänst. Om man studerar dessa pläderingar ser man att kvinnorna då var tvungna att motivera och bevisa varför de
inte kunde försörja sig genom kroppsarbete.
Carin Bengtsdotter motiverade sin ansökan om myndighet med att hon
’’icke mera förmår att tjäna andra’’. Hon betonade att hon tidigare arbetat som
piga; det var så hon försörjt sig och tjänat ihop till den egendom hon genom en
beviljad myndighet ville förvalta. Men nu hade hon inte längre förmåga att
tjäna eftersom hon blivit för gammal.33 Så argumenterade också den ogifta
pigan Sissa Andersdotter när hon sökte myndighet år 1800. Anledningen till att
hon ville bli myndig var att hon var 45 år och inte trodde att hon skulle orka
fortsätta arbeta som piga mycket längre. Hon ansåg det därför nödvändigt att
ordna en annan försörjning genom att få dispositionsrätt över sitt arv.
29 1820101025.
30 1800103078.
31 Se även 1760108034, 1780101108, 1780104118, 1780106125, 1800107080,,
1820102074, 1820102037, 1820105049, 1820106002, 1840102048, 1840103138,
1840103142, 1840109125, 1840111052, 1860100038.
32 Monica Edgren 2001 s. 25, 55, 98-111, och där refererad forskning, att tiggande barn i
Stockholm sågs som moraliskt problem som skulle korrigeras genom uppfostran till arbete och
dygd. Se även Runefelt 2001 s. 188, och 2005 s. 26f.
33 1840103128.
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…och söka förekomma de straff av fattigdom och elände, som på ålderdomen
gemenligen plägar drabba dem, vilka icke tänkt på sina sista dagar. 34

Argumentet om sjukdom förespeglade en hotande fattigdom om inte myndighet eller annan utkomstmöjlighet gavs när arbetsförmågan saknades. På så vis
appellerade hon till en rådande oro för att de fattiga blev fler och en börda för
samhället. Det var den bristande arbetsförmågan som användes som berättigande argument till att hon behövde bli myndig och på så sätt få möjligheter att
skaffa sig en annan utkomst än årstjänst.35
När befolkningens sysselsättning diskuterades på 1700-talet gjordes en viktig
skillnad mellan orätta fattiga --- de som försörjde sig på tiggeri trots att de var
arbetsföra, och de rätta fattiga --- de som var oförmögna att genom arbete ordna
sin försörjning. Samhällets ansvar att hjälpa begränsades till de rätta fattiga.36
De orätta fattiga skulle genom fattigvårdsstadgorna och tjänstehjonsstadgorna
sysselsättas i samhället eller annars genom arbetsinrättning. Det var en sådan
tanke som låg bakom lösdriveriförordningarna. Den första tjänstehjonsstadgan
kom 1664. Tjänstehjonsstadgorna delade upp den arbetsföra befolkningen
mellan husbönder, de som skulle ge laga försvar, och tjänstetagande, de som
hade skyldighet att inneha laga försvar. De arbetsföra som saknade laga försvar
betraktades som lösdrivande, vilket var straffbart och kunde innebära att man
sattes på arbetshus, för kvinnor innebar det ofta spinnhus. Att inneha laga försvar innebar alltså att man hade en årstjänst där man fick sin utkomst, men
även en uppfostran i flit och kristendom. Hotet från de sysslolösa var inte bara
ekonomiskt utan även moraliskt. Den sysslolösa kunde lätt lockas till lagbrott
som bönhaseri, stöld och tiggeri, men också till sedeslöshet, kvinnor särskilt till
prostitution.37 Men årstjänst var fysiskt krävande och när man blev äldre orkade
man kanske inte med den.
Ett argument om ett behov av andra försörjningsmöjligheter än årstjänst
grundat i bristande arbetsförmåga förekommer även i andra ärenden än frågor
om myndighet. Många av de kvinnor som argumenterade för sin rätt att driva
näring påpekade att de inte var förmögna att försörja sig på annat sätt. Christina
Catharina Kjempe sökte till kungen för att slippa betala böter för att hon sålt
pipskaft utan att ha tillstånd. För att förklara varför hon hade utövat den otillåtna handeln hävdade hon att hon var ’’född ofärdig och oförmögen att
tjäna’’.38 Referensen till ’’ofärdighet’’ förklarade varför hon inte tidigare hade
haft något regelrätt arbete. En underförstådd del av resonemanget var att ofärdigheten förhindrade henne från att försörja sig på annat sätt eller genom att
anta tjänst. Det gjorde att oförmågan till kroppsarbete framställdes som orsak
34 1800110006, jämför Liljewall 2013 s. 116.
35 Se även 1800102043, 1820105067, 1840103123.
36 Runefelt 2005 s. 138, Grill 1985 s. 41-43 Edgren 2001 s. 54-55.
37 Qvist 1960 s. 272f., Jansson 2009. Jämför Hill 1996 s. 100, Shepard 2008 s. 81-83, 92.
38 1800110103.
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och förmildrande omständighet till den begångna förseelsen. Nödvändigheten,
menade hon, hade tvingat henne att söka sig en utkomst för sig och sin mor
vilket fått henne att sälja pipskaften. På samma sätt förklarade Lovisa Pettersson
i sitt besvär över att hon fråntagits sin krogrättighet, att hon hade arbetat förut
men nu var för sjuk och hade för dålig syn för att klara det.
förr, innan ålderdom och sjuklighet träffade mig, kunde jag med annat handarbete
mig framdraga, men nu, 52 år gammal, sjuklig och med en försvagad syn, är jag
nu mera, därtill utur stånd satt.39

De som drev näringsverksamhet var befriade från tjänstetvång; de hade ju sitt
försvar genom sin rörelse. Att inneha en sådan rättighet kunde därför vara ett
alternativt sätt att försörja sig för den som var för gammal eller för sjuk för att
tjäna som piga, vilket också var ett uttalat syfte i den lagstiftning som reglerade
dessa verksamheter. På samma sätt verkar myndighet i kvinnornas pläderingar
ha ansetts ge alternativa försörjningsmöjligheter till årstjänst. Det var viktigt för
kvinnorna att motivera varför de var i behov av dessa alternativa försörjningsmöjligheter; det var inte självklart att få myndighet eftersom den beviljades som
dispens.
Oförmåga till kroppsarbete och ett därav följande behov av en alternativ försörjning var tvistefråga i flera myndighetsärenden. En av de huvudsakliga
grunderna för ifrågasättande av myndighetsansökningarna var att den sökande
var arbetsför och därför saknade behov av dispens och följaktligen hade skyldighet att försörja sig genom årstjänst.40
Jungfru Catharina Paqualin, som var dotter till en häradsskrivare, sökte
myndighet 1760 för att få förvalta det kapital hon ärvt bestående av 900 daler
kopparmynt, vilket var en ansenlig summa.41 Hennes farbror, en notarie vid
södra förstadens kämnärsrätt som också var hennes förmyndare, motsatte sig
dock ansökan eftersom han ansåg att hon skulle vara bättre försörjd genom att
anta tjänst.
vilken avkomst för henne då hon sig med en anständig tjänst förser, alltid bliver en
hjälp, i det stället hon, om henne lämnades frihet att själv disponera det henne
tillfallna lilla arvet, tjänstelös, som hon nu ett halvt år varit, till kläder och föda på
kort tid nog, det skulle kunna konsumera alltså och på det mig framdeles ej må
kunna förebrås, att därtill hava bidragit… 42
39 1820109173.
40 I 9 av 21 genomgångna omtvistade ansökningar var detta ett ämne, att jämföra med
1840112023 där den sökande av en anhörig ansågs för gammal och sjuk för att klara av att vara
myndig. De andra två huvudsakliga invändningarna mot myndighetsförklaring var att kvinnan i
fråga var olämplig eller att egendomens form gjorde det olämpligt för henne att själv få förvalta
den.
41 Skulle motsvara ungefär 30000 I dagens penningvärde, www.historia.se 2015-03-11, se
även Edvinsson & Söderberg 2011.
42 1760106048.
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Förmyndaren hävdade alltså att Catharina Paqualin vore bättre försörjd genom
att anta tjänst så länge hon orkade. Man kan ana en moralisk underton av att
den som kunde arbeta borde göra så istället för att vara tjänstelös och använda
sina sparpengar på trivialiteter som kläder. Kungen fäste sig inte vid resonemanget utan Catharina Paqualin beviljades myndighet.
Förmyndaren kan ha haft ett intresse av att behålla förmyndarskapet. Som
Ann Ighe visat fungerade förmyndarrelationen som en kreditrelation. De
omyndigas kapital skrevs in som inteckningar i förmyndarens fasta egendom.
Förmyndarna kunde antingen själva låna kapitalet eller agera bankirer och låna
kapitalet vidare till andra. En förmyndare som utnyttjat kapitalet kunde därför
ha ett intresse av att behålla det, så var ju fallet med Herthas far och förmyndare.43
När Brita Christina Hagström ansökte om myndighet 1800 ifrågasattes hennes motiv av hennes släktingar just av skälet att de menade att hon inte hade
behov av att frikallas från arbetstvång. Hon var 49 år gammal när hon ville bli
myndig eftersom hon ansåg att hennes krafter minskade efter att hon brutit
benet och råkat ut för diverse sjukdomar. Hon arbetade vid ansökningstillfället
som piga hos en nipperarbetare i Stockholm. Eftersom hon ansåg att hon inte
längre hade arbetsförmåga nog att fortsätta att försörja sig genom tjänst, ville
hon genom myndighetsförklaringen få förvalta sitt arv efter föräldrarna (100
R:dr) och slippa besvärliga resor. Hon ville alltså försörja sig på sin egendom
istället för genom tjänst. Släktingarna avstyrkte dock med argumentet:
att hon ännu icke uppnått den ålder, som förbjuder henne, med tjänligt arbete
förtjäna sig bärgning.44

Här ställdes försörjning genom tjänst tydligt i motsättning till myndighet och
en egen förvaltning av egendom som försörjningskälla. I det här fallet gjordes
ålder och som en följd säkert också sjukdom till den avgörande faktorn.
Referenserna till det tidigare arbetet och självförsörjningen blir viktiga här.
Om kvinnorna kunde hävda att de tidigare hade försörjt sig själva, men att
omständigheter som ålder och sjukdom sedan hade gjort detta omöjligt, kunde
kvinnorna också hävda att det hjälplösa tillstånd de befann sig i inte var självförvållat. Konungens befallningshavande i orten tillstyrkte Brita Christina
Hagströms ansökan med hänvisning till att sökanden var okänd i hemorten
Motala, där släktingarna befann sig. Dessutom fanns ett positivt utlåtande från
hennes husbonde i Stockholm som berättade att hon förestått hans hushåll och
43 Bremer 1986(1856), Ighe 2007 s. 204 och 208, se diskussion i kapitel 3.
44 1800101009. Släktingarna passade också på att uttrycka farhåga för att myndighet och
dispositionsrätt till pengarna skulle göra att hon, på främmande ort, hamnade i sällskap av
personer som inte ville henne väl utan bara komma åt hennes pengar. Då vet vi samtidigt att Brita
Christina Hagström bott i Stockholm i minst 14 år eftersom hon tjänat husbonden så länge. 100
riksdaler motsvarar mellan 15000 och 25000 kronor i dagens penningvärde, www.historia.se
2015-03-11, se även Edvinsson & Söderberg 2011.
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tagit hand om hans barn till hans fulla tillfredställelse, vilket, enligt honom,
bevisade hennes förmåga till sparsamhet och ansvar. Brita Christinas argument
om tidigare arbete fungerade således som ett bevis om tillförlitlighet i förvaltningen av egendomen. Kungen gjorde, som framkommit i kapitel tre,
bedömning utifrån de individuella förutsättningarna till ansvar, och hon beviljades därför myndighet.45
En liknande diskussion återfinns i spinnerskan Brita Stina Strömbergs myndighetsmål från samma år, 1800. Hon sökte myndighet därför att hon ansåg sig
för sjuk att arbeta längre, och därför själv ville få förvalta sitt arv (42 R:dr) genom en myndighetsförklaring. Hon var 38 år gammal. Förmyndaren motsatte
sig ansökan med argument som liknade de i det förra fallet, nämligen att Brita
Stina var:
i sina bästa år och tyckes, så vida hennes föregivna sjuklighet icke är verklig, böra
kunna försörja sig genom tjänande, utan att på en gång tillgripa sitt arv … vilket
hon vid en mera tilltagande ålder och ty åtföljande större skröplighet framdeles
kunde bättre behöva.46

Ett undantag från plikten att försörja sig genom tjänst förutsatte bristande arbetsförmåga att utföra arbetet. Denna kunde vara orsakad av hög ålder eller av
sjukdom. I det här fallet avslogs ansökan eftersom Brita Strömbergs misshushållning ansågs bevisad.47
I alla tre fallen ifrågasatte släktingar kvinnornas rättighet till, eller behov av,
omedelbar befrielse från arbetstvånget. Anledningen var att kvinnorna inte saknade arbetsförmåga, att de inte ansågs vara tillräckligt sjuka, svaga eller gamla
för att befrias från plikten att försörja sig genom sitt eget arbete för att istället
kunna leva på sin egendom. Myndighet verkar närmast ha betraktats som någon
slags pension, vilket också iakttagits av Liljewall.48 Den verkar ha setts som en
belöning för den som arbetat och försörjt sig själv i sin krafts dagar och således
gjort sig förtjänt av vila på ålderdomens höst.
Förmyndarkammaren i Stockholm, som utgjorde remissinstans för myndighetsansökningar, var 1840 uppenbart restriktiv med sina tillstyrkanden i de här
frågorna. På samma sätt som när det gällde kvinnor som ville försörja sig med
sitt kapital ställdes försörjning genom verksamhet i motsättning till försörjning
genom tjänst och förutsatte en bristande arbetsförmåga. Med det motivet avstyrktes till exempel pigan Helena Forsbergs ansökan om myndighet med skälet
att hon ansågs tillräckligt ung och stark för att kunna försörja sig genom att ta
tjänst.
45 1800101009, statsrådsprotokoll i justitieärenden 15/1 1800.
46 1800101038.
47 1800101038, statsrådsprotokoll i justitieärenden 22/1 1800, 42 riksdaler banko 1800
motsvarar 10000 i dagens penningvärde, www.historia.se 2015-03-11, se även Edvinsson &
Söderberg 2011.
48 Liljewall 2013 s. 116.
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till undvikande att längre tjäna, varav hon hittills haft sin bärgning, förskaffa sig
densamma genom idkande av någon handelsrörelse,[…]med avseende det å
sökandens ännu ej långt framskridna ålder samt hennes efter utseendet,
oförsvagade krafter och arbetsförmåga, de där icke ens uppgivits lägga hinder i
vägen för henne, att än vidare, genom antagande av årstjänst, förvärva sig ett
sannolikt säkrare uppehälle, än hon genom idkande av handel kan vinna, samt dels
då sistnämnde ändamål kan av henne även såsom omyndig ernås och hennes
ifrågavarande ansökning, i följd härav, synes hava tillkommit mera genom
oförstånd och lättsinnighet, än efter moget beprövande…49

Förmyndarkammaren ansåg att Helena Forsberg var tillräckligt stark för att
kunna ta tjänst som piga, hon var 29 år gammal när hon gjorde sin ansökan.
Därmed ansåg de henne inte berättigad att få några förmåner som kunde frikalla henne från en sådan skyldighet att försörja sig genom tjänstearbete. Helena
Forsberg hade inte nämnt något om sjukdom i sin ansökan. Hennes skäl för att
vilja bli myndig var helt enkelt att hon ville sköta sina egna angelägenheter, och
hon hade dessutom visat att hon hade arbetat förut genom att bifoga sin tidigare arbetsgivares intyg, som talade om hennes ärliga och trogna tjänst. Även
hon försökte således använda sitt tidigare arbete som ett förstärkande argument
för sin förmåga att ta ansvar.
Helena Forsberg var inte ensam om att få ett sådant mottagande av förmyndarkammaren det året. Dess bedömningar var särskilt restriktiva vad gällde den
ålder som kunde klassas som ’’mogen’’ eller ’’stadgad’’, och som skulle garantera
att en kvinna själv kunde sköta sin ekonomi. Eller som skulle innebära att hon
kunde klassas som behövande eller berättigad till att bli undantagen från skyldigheten att inneha tjänst. Christine Bladh har konstaterat att
förmyndarkammaren under Jacob Ullbergs tid som justitieborgmästare avstyrkte en mängd myndighetsansökningar som senare beviljades av kungen, som
till exempel Helena Forsbergs. Ullberg var, enligt Bladh, känd för sina konservativa åsikter och hon menar att skillnaden mellan förmyndarkammarens och
Kungl. Maj:ts utslag kan härledas till olika politiska synsätt.50
Jag har inte funnit något exempel där en diskussion om bristande arbetsförmåga togs upp av högsta domstolen eller kungen i bedömningen av
myndighetsansökan. I ett fall plockades en referens till tidigare arbete upp i
beslutsdiskussionen i högsta domstolen och fungerade då som förstärkande
argument, liksom det gjorde i kvinnornas egna pläderingar. Uttalandet gällde
Catharina Frondelia för vilken högsta domstolen tillstyrkte bifall till ansökan
trots att släktingarna försökt förklara henne oduglig. Tjänstearbetet användes
som ett bevis på Catharinas stadga.

49 1840108109.
50 Bladh 1991 s. 123, ’’Jacob Ullberg’’ i svenskt bibliografiskt lexikon. Samma motivering för
avstyrkande gavs också i: 1840105132, 1840106131, 1840108110, 1840111063, jämför
tillstyrkande i: 1820102045, 1820102047, 1820106063.
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hon redan för 30 år sedan varit i tjänst och sedan flera tider med arbete tillhanda
gått, … är så redig till förståndet, som arbetssam och beskedlig uti sitt
uppförande…51

Det finns dock ett exempel på att giltigheten av en ansökan diskuterades explicit på grund av att det saknades skäl för myndighet. Justitierådet Broberg ville
1840 avslå Sofia Matilda Schmiterlöws ansökan eftersom hon inte ’’anfört skäl,
som kunde föranleda honom att tillstyrka bifall’’ till myndighetsförklaringen.
Ett sådant uttalande skulle kunna tolkas som att myndighet betraktades som en
undantagsförmån vid synnerliga skäl. Inte heller i det här fallet fick dock invändningen något fäste eftersom övriga ledamöter, liksom senare kungen, var
nöjda med att hon visat ’’tillräcklig stadga’’.52 För kungens bedömning var kvinnornas förmåga att sköta sina affärer, deras tillförlitlighet, det som var
avgörande för utfallet. Det var det som orsakade de olika utfallen för Brita Stina
Strömberg som ansågs som icke hushållsaktig, och för Brita Christina Hagström
som ansågs hushållsaktig.
Det verkar alltså ha funnits två olika sätt att bedöma vem som skulle beviljas
myndighet. Det ena sättet var att den som skulle beviljas myndighet var den
som behövde den för sin försörjning, i praktiken en person som var för gammal
och sjuk för att kunna arbeta. Utifrån det sättet att tolka myndighet blir åldersgränsen för den som kunde komma i fråga mycket hög. Det andra sättet att se
på myndighet var det sätt som tillämpades av kungen och som grundades i en
bevisad ’’stadga’’, det vill säga en bedömning av att den sökande var tillförlitlig
nog att anförtros förvaltningen av sin egendom och sin försörjning. Enligt detta
sätt verkar myndighetsförmånen kunna omfatta alla ’’stadgade’’ vuxna kvinnor.
Även detta måste dock betraktas som en form av undantag. Skillnaden är att
undantagsförmånen i det senare fallet baserades på den enskilda individens
visade tillförlitlighet och inte på de samhälleliga omständigheter som individen
befann sig i.53

51 Högsta domstolens protokoll 21/2 1800.
52 Justitiedepartementet statsrådsprotokoll i justitieärenden 24/1 1840.
53 Se även 1820103016, 1840108112, 1840112023 för exempel på när släkt eller myndighet
avstyrkt men kungen beviljat med hänsyn till att inga bevisade skäl till avstyrkan fanns hos
personen i fråga. Jämför också den betydelse som Ling sett att Kungl. Maj:t tillmätte
kvacksalverianklagade kvinnors styrkande intyg om kvinnornas trovärdighet och nyttiga
utövning, se Ling 2004 s. 190-192. Se även Ida Bull 2004 som har visat att bedömningen i
pensionskassorna i Norge mot slutet av 1700-talet gjordes på liknande grunder: frejd, behov. Hon
konstaterar att pension inte var någon rättighet utan något som ’’could be granted individual
widows from the king’s grace after thorough examination of their life, moral status, family
connections and means of support’’ s. 207.
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Plädering för att försörja sig själv istället för att ligga samhället
till last
I juni 1840 besvärade sig näringsidkerskan Wilhelmina Qvickström till kungen
över att hon fråntagits sina krogrättigheter med anledning av att hon olagligen
hade hyrt ut dem. I sin böneskrift förklarade hon att utslaget gjort att
hon ’’såmedelst förlorat all utsikt till min framtida bergning’’, och hon hävdade
att hon därför ’’för alltid skulle bringas till tiggarestaven’’ om inte kungen
trädde emellan. Wilhelmina Qvickström ställde alltså verksamheten och sin
självständiga försörjning i motsats till fattigdom, tiggeri och att vara en
belastning för samhället.54
Wilhelmina Qvickströms försvar för förseelsen var att hon handlat av okunnighet och utan uppsåt. Istället betonade hon hur väl hon alltid annars hade
skött sin verksamhet. Lagöverträdelsen var således en engångföreteelse. Hon fick
oväntat medhåll från de polisbetjänter som anmält hennes överträdelse. De
förklarade i sin skrift till kungen att hon visserligen gjort fel, men att hon alltid
annars skött sin näring med ’’ordning, snygghet och beskedlighet’’. Att ordentligt utföra ett arbete var ett bevis på att personen i fråga var ansvarig och hade
god vandel. Detta kunde användas både av Wilhelmina och överståthållarämbetet för att argumentera för att hon var lämplig att driva verksamhet.
Dessutom menade polisbetjänterna att hon inte hade något annat sätt att försörja sig, vilket innebar att hon skulle ligga samhället till last ifall hon fråntogs
sin utkomst:
Om demoiselle Qvickström nu, såsom sjuklig och med svagare kroppsbeskaffenhet skulle genom förlusten av sitt yrke, falla fattigvården till last eller genom
bibehållande därav, sättas i tillfälle, att fortfara såsom nyttig medlem inom samhället, är något, vilket vi härav allt anse oss endast böra aller underdånigst
överlämna åt eders kungl. Maj:t visa och nådiga bedömande.55

Här ställde polisbetjänterna den möjlighet som rörelsen erbjöd för henne att
försörja sig själv, och som gjorde det möjligt för henne att vara nyttig både för
sig själv och för samhället, mot att förlusten av rörelsen istället skulle göra
henne oförmögen att försörja sig, vilket skulle vålla problem både för henne
själv i form av fattigdom och även för samhället i stort. Därför menade polisbetjänterna att det vore nyttigare för samhället om demoiselle Qvickström återfick
möjligheterna att försörja sig själv. Fattigdomsargumentet blev ett sätt att tala
om samhällsnytta. En självständig arbetsförmåga var något som borde utnyttjas.
Att försörja sig själv genom till exempel näringsverksamhet kunde ställas mot
tiggeri och fattigvård även i ärenden som inte gällde tjänst eller näringstillstånd.
Det kunde användas på samma sätt när det handlade om försörjningsmöjlighet
54 1840110174.
55 1840110174.
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genom egendom. När Börta Andersdotter 1780 vände sig till kungen för att
klandra den uppgörelse som maken träffat i fråga om hennes arvejord hävdade
hon att fattigdom hotade om hon inte fick upprättelse: ’’såsom värnlös änka
bönfaller och hoppas jag att bliva hulpen från tiggarestavens tillgripande’’. Här
var det försörjning genom brukande av egendom som ställdes mot fattigdom,
men sättet att resonera var likartat.56
Änkan Catharina Carlsdotter och drängen Peter Gustafsson åberopade en
möjlighet till försörjning när de ansökte om äktenskapstillstånd:
Äga vi uti får fattigdom hopp, att, genom en av oss med förenade krafter pågynt
torpuppodlings fullbordande, kunna hava vår bärgning. Men i vidrig händelse,
om lagens stränghet oss skall övergå och vi måste åtskiljas, är någon utsikt icke
mera för oss övrig, utan uselhet och elände måste bliva vår lott.57

Argumentet gick ut på att de, om de beviljades äktenskap, tillsammans skulle
kunna arbeta och försörja sig med allt vad det innebar. Ett avslag skulle däremot
leda till en oförmåga till försörjning. Vad som skulle komma utav det uttalas
inte explicit, men det var uppenbarligen inte något bra vare sig för dem själva
eller för omgivningen.58
I dessa två mål var inte tjänstetagande en strategi som diskuterades. Förlusten
av egendomen ställdes direkt mot fattigdom. Man kan tänka sig att det handlade om olika sociala grupper eller olika miljöer. Vad som dock är gemensamt är
att fattigdom, och de problem som följde av den, användes som motbilder i
petitioner om möjligheter till självständig försörjning. En självständig försörjning formulerades därför som en nyttighet både för personerna själva och,
åtminstone antydningsvis, för samhället.59
Hotet om att ligga samhället till last kunde göras explicit, genom att en självständig försörjning ställdes direkt mot ett behov av understöd från fattigvården.
Skräddarmästaredottern Maria Christina Sandberg var 54 år när hon sökte
myndighet 1820. Hon påpekade att hon fram till dess hade försörjt
sig, ’’förskaffat mig nödig bergning’’, genom att hon hyrt ett tobakshandelstillstånd. Sådan uthyrning hade dock förbjudits och hon stod därför utan
försörjning. Strävandet efter en alternativ utkomst var den främsta anledningen
som framfördes till den sökta myndighetsförklaringen, och arbetserfarenhet var
det första argumentet för att ansökningen skulle beviljas.

56 1780201311.
57 1800101037.
58 En liknande argumentation användes i ett annat fall för att begära dispens för skilsmässa
eftersom makarna kände ovilja och avsky för varandra och således inte skulle kunna vara till
varandras hjälp i ett påtvingat äktenskap, se 1800108076.
59 Se även 1760102062.
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att i nåder bliva myndig förklarad, på det jag därefter, må lägligare kunna
omhuga mig något annat yrke, varigenom jag på min ålderdom kan mig försörja,
utan att bliva besvärlig för den allmänna fattigvården, eller de inrättade barmhärtighetsverken…60

Mot det eftersträvade ’’yrket’’ ställde hon ett samhällshot; om hon saknade utkomst skulle hon inte bara bli fattig, hon skulle dessutom komma att belasta
samhället och dess fattigvård.
Under den senare halvan av perioden återfinns flera explicita referenser till
fattigvården som motsats till självständig försörjning som näringsverksamhet
eller årstjänst. När Sigrid Pehrsdotter bad om nåd efter att hon dömts till två års
spinnhusstraff för att hon haft ihjäl sitt barn hävdade hon att hon genom straffet inte skulle kunna ’’begagnas av samhället’’ vare sig under de två åren eller
under resten av hennes livstid, eftersom hennes hälsa därigenom skulle äventyras.61 Änkan Brita Wangstedt ville få rätt att stanna i Stockholm för att försörja
sig där. Hon förklarade att hon redan var lovad anställning som spinnerska, att
hennes äldre barn kunde försörja sig själva, och att hon ordnat uppfostran för
sitt minsta barn ’’så att de så väl som jag, icke på något vis skola vara staden eller
församlingen till last’’. Hon hade alltså ordnat en möjlighet att nära sig bara hon
beviljades det nödvändiga tillståndet. Detta ställde hon mot att bli en belastning
eftersom hon ansåg sig ’’uturståndsatt, att så väl för egen som de minas räkning
förtjäna ett dagligt uppehälle’’.62 När vaktmästaränkan Catharina Edwall ville få
tillbaka sin krogrättighet hotade hon med att hon annars skulle ’’bliva ett föremål för uselhet och elände, samt till äventyrs för det allmänna en betungande
börda’’.63

Självsörjningsmoral, tillförlitlighet och myndighet
Kvinnorna i justitierevisionen bad om en försörjningsmöjlighet. Det är tydligt i
kvinnornas argumentation för såväl myndighet som näringsrätt och årstjänst att
de anspelade på ett ideal om att människor, även kvinnor, skulle sörja för sig
själva och sina nära. Det sätt som denna självsörjning utövades på varierade
beroende på kvinnornas sociala position i samhället. För vissa kvinnor handlade
det om tjänst eller näringsrörelse, för andra var detta inte rimliga vägar utan en
ståndsmässig självsörjning skulle ske genom egendom. Mycket arbete, och särskilt tjänstearbete, var kopplat till ett lägre samhällsskikt, men arbete för sin och
60 1820105066.
61 1820101034 liknande resonemang finns också i till exempel 1800107098, 1820101027,
1800101033.
62 1820108084.
63 1820109007, även 1780109065, 1820109173, 1840101018. Jämför dock 1860101279 där
en piga som anklagats för försvarslöshet hävdar att eftersom hon ’’genom sjukdom och bräcklighet
numer försvagad’’ och ställd under fattigvården det är ’’fattigvårdens skyldighet’’ att skaffa hennes
försvar’’.
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de sinas försörjning åberopades, även i dessa sammanhang, som en positivt stärkande referens.
Att vara självsörjande framställdes som något nyttigt för samhället. Det ställdes i motsats till att tära på samhället genom att vara beroende för sin
försörjning. Fattigvården betraktades som något man inte ville bli förknippad
med. Inte därför att fattigdomen i sig var något stigmatiserande utan därför att
det visade på en oförmåga att försörja sig själv. Naturligtvis handlar det också
om vad som låg i kvinnornas eget intresse: det lär ha inneburit en helt annan
personlig frihet att få ett näringstillstånd eller en tjänst än att vara hänvisad till
olika former av allmosor, privata eller offentliga.
Det ekonomiska tänkandet under 1700-talet och det tidiga 1800-talet var
präglat av utilism: att det nyttiga är högsta norm för mänskligt handlande.
Nyttobegreppet hade således en särskilt central plats i den svenska upplysningen
vid mitten av 1700-talet, något som till exempel syns i vetenskapsakademins
produktion av alster om olika tings och företeelsers nytta. Det fanns också en
betoning på att nyttig kunskap skulle läras ut vid de högre lärosätena, och 1742
infördes ekonomiämnet. Utilismen var ett bärande element i den merkantila
samhällsorganisationen som ville utnyttja befintliga inhemska resurser till nationellt välstånd. Leif Runefelt har visat att begreppet dygd var intimt
sammankopplat med nytta, mer specifikt att vara till nytta för andra och för
samhället. Att utnyttja tillgängliga resurser betraktades som en dygd både utifrån kristna och världsliga föreställningar. Egennytta på samhällets bekostnad
kunde inte vara dygd. I det omfattades en även tidigare stark föreställning om
att det var varje individs plikt att vara flitig och arbeta för sin egen försörjning
för att på så sätt vara till gagn för samhället i dess helhet, medan den late var
egennyttig och ett hot mot samhället. Samhällets innevånare kunde delas upp i
närande och tärande, där den närande var den som med flit och arbete själv
försörjde sig och de sina.64
Den här forskningen har beskrivit en diskurs för den nationella ekonomiska
doktrinen som befann sig på en helt annan nivå än de argument som framfördes
av de kvinnor jag studerat i justitierevisionen. Ändå finns det slående likheter i
sättet att argumentera. Sofia Ling har också hittat samma typ av argument i de
kvacksalverianklagade kvinnornas legitimering av sin verksamhet. Hon har visat
att de anklagade beskrev sin verksamhet som sprungen ur ett nödtvång framtvingat av ett försörjningsansvar och en oförmåga till kroppsarbete. Det gjorde
också att kvacksalveriet kunde beskrivas som den utväg som gjorde det möjligt
för dem att vara ansvarstagande, självförsörjande och oegennyttiga personer som
inte låg samhället till last.65 På liknande sätt argumenterade kvinnorna i justitierevisionen för att de bidrog till samhället och på så sätt var nyttiga. Detta var ett
bärande element som byggde upp arbetet som ett stärkande argument, och det
64 Se till exempel Christensson 1996 s. 48-54, Runefelt 2001 och 2005.
65 Ling 2004 s. 180.
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användes av kvinnorna för att bevisa sin förmåga att sköta sina egna angelägenheter. Det sätt som arbete och den självständiga försörjningen användes på i
kvinnornas argumentationer kan tolkas som uttryck för en självförsörjningsmoral.66 Genom arbetet kunde kvinnorna försörja sig själva och sina anhöriga, och
genom arbetet odlades, menade de, en god moral som byggdes upp av flit.67
Det är utifrån denna självsörjningsmoral som myndighetstilldelningen ska
förstås. Att själv arbeta och ta ansvar för sin försörjning var att ha god vandel,
hushållsaktighet och ansvarstagande vilket var viktiga egenskaper för kvinnor att
framhäva för att få både myndighet och näringsrättigheter. När kungen beslutade om myndighetsförklaring var den sökandes förmåga att ta ansvar det
viktigaste kriteriet. Bedömningen av denna gjordes huvudsakligen utifrån den
sökandes vandel och tillförlitlighet, hennes bevisade eller motbevisade hushållningsförmåga och stadga. I argument för och emot detta var referenser till
arbete och tjänst centrala element.68 Den funktionen hade arbetet i Carin
Bengtsdotters argumentation för myndighet. Att hon hade tjänat som piga
visade att hon var flitig och kunde ta ansvar för sig själv. Att argumentet fungerade så visar också de utlåtanden som gjorts om henne i relation till ansökan,
som till exempel att hon ’’städse ådagalagt stadga och omtänksamhet under
många års trogen och berömlig tjänst som piga’’. Det var också för att visa på
god vandel i driften av sin verksamhet som Elisabeth Dahm betonade att hon
alltid ’’bjudit till med arbete samt flit förtjäna’’ sitt bröd.69
Rätten till både myndighet och näringsrätt verkar dock ha behövt motiveras.
Kvinnorna uppfattade ett sådant behov, vilket syns i deras förklaringar till de
omständigheter som omgav pläderingen. Varken myndighet eller näringsrättighet uppfattades som något självklart, en rättighet. Det finns därför fog för att
som Liljewall betrakta myndighetsansökningarna som pläderingar om undantag. Det gällde att visa sig vara den rätta kandidaten för en sådan förmån: som
en ansvarstagande människa som av sjukdom och ålder försatts utan arbetsförmåga. En referens till försörjning genom årstjänst, antingen att man tidigare
hade tjänat som piga eller att man kunde bevisa att detta inte var möjligt gå
grund av svag hälsa, fungerade som positivt stärkande argument för att fram-

66 Jämför Edgren 2001 s. 54, Runefelt 2005.
67 I de genomgångna försvarslöshetsmålen från 1860 förekommer sällan argument om flit, se
1860100043, 1860100394, 1860100939. Däremot i 1860101279 förekommer sådana argument
och där håller också den försvarslösa pigan fattigvården ansvarig för hennes försörjning.
68 Jämför Anna Hansens resonemang om ’’kontroll över sig själv’’ och att det innebar att man
visade upp moral och ansvar. ’’Om man uppvisade ett gott uppförande och höll avtal framstod
man som pålitlig, ärlig och kontrollerad.’’ vilket innebar att man ’’fick trovärdighet, auktoritet och
ansågs kapabel att leda andra människor (husmodern som exempel)’’ Hansen 2006 s. 47.
69 1820106002, 1840103128.

135

ställa sig som en arbetsam, tillförlitlig individ. Det var individens förmåga att ta
ansvar som bedömdes av kungen.70

’’Behovsreglering’’ av kvinnors näringsverksamhet på
1700-talet
Det fanns alltså en idealföreställning om att kvinnor skulle arbeta för sin försörjning. För dem som saknade egendom innebar det i första hand att inneha
årstjänst, om det inte var gifta. Men många av de kvinnor som behövde en utkomst föll inte inom den grupp som av hävd omfattades av tjänstetvånget. Det
fanns, som vi sett, också många kvinnor som ville befrias från att omfattas av
tjänstetvånget, för att istället få försörja sig genom att förvalta sin egendom eller
genom att få rätt att driva någon verksamhet.
Ökad reglering under 1700-talet - särreglering
Myndigheterna i Sverige verkar före 1700-talets mitt ha haft dålig kontroll över
vilka som hade tillstånd att driva näring. Tillståndshavarna verkar både ha kunnat flytta och dö utan att myndigheterna vetat om det. Före mitten av 1700talet verkar det också ha varit möjligt, åtminstone i Stockholm, att hålla flera
näringar på samma tillstånd, något myndigheterna då började försöka stävja.
Man skulle endast få hålla ett näringsställe per tillstånd. Flera av dessa regleringar riktades särskilt mot kvinnliga näringsidkare. Det indikerar att kvinnor
verkat som näringsidkare även tidigare och att det var väl känt, vilket också
framkommit i tidigare forskning.71
Den bristfälliga kontrollen under 1700-talet verkar inte bara ha gällt de
kvinnliga näringarna. Trots ett rådande skråtvång och en på många sätt strängt
reglerad näringsutövning verkar myndigheterna haft dålig kontroll över hur
handelssektorn bedrevs över lag. I Sverige verkar det från mitten av 1700-talet
ha skett försök till ökad formalisering av handelsverksamheter, något som bland
annat resulterade i en handelsordning 1734.72 Dessa försök till ökad reglering
kom också att påverka de kvinnliga näringsidkarna. Denna lagstiftning har tillmätts stor betydelse i tidigare forskning. Då infördes de regler som av Qvist och
efterföljande forskning har kallats ’’undantagslagstiftning’’ eller ’’behovslagstiftning’’.

70 Jämför 1760101018 Ingegerd Nora Wendels ansökan om att få träda i ofrälse gifte där hon
använder sin tidigare myndighetsförklaring som bevis på hennes stadgade vandel för att få ökad
avtalsrätt över egendomen.
71 Wottle 2000, se till exempel även Stadin 1980, Vainio Korhonen 2000, Nordin 2009, Ling
2011.
72 Wottle 2000 s. 77f., Gadd 2007, även Nordin 2009, Lindberg & Ling 2014.
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De så kallade ’’undantagsreglerna’’ innebar att ett antal näringsgrenar formellt öppnades för kvinnliga aktörer. Rättigheten att driva krog förbehölls genom en reglering 1747 fattiga änkor och hustrur eller andra personer, som
genom olyckor inte kunde söka sin utkomst på annat sätt. Tillstånd till mångleri reglerades 1760 i ett kungligt brev och fick inte ges till arbetsföra män eller
ogifta arbetsföra kvinnor. De som främst kom att erhålla mångleritillstånd var
gifta kvinnor med män som av olika anledningar inte kunde försörja dem.
Christine Bladh har dock konstaterat att antalet ogifta kvinnor som beviljades
tillstånd till mångleri ökade under första halvan av 1800-talet. Till kramhandeln, som reglerades av 1749 års kramhandelsreglemente, gavs företräde för
värnlösa, välfrejdade kvinnor. Tobakshandeln skulle förbehållas fattiga änkor,
värnlösa kvinnor och avsigkomna borgare samt krigsskadade.73
Dessa ’’undantagsregler’’ stod dock inte i kontrast mot någon allmän näringsfrihet för manliga aktörer. En omfattande kontroll av framför allt
hantverksnäringarna utövades av skråorganisationerna. Kontrollen gällde tillgång till yrket som villkorades dels av medlemskap i skrået och dels av någon
form av utbildningskrav. Motsvarande gällde, fast inte lika omfattande, för
handelsnäringarna. Varje specifik näringsidkare hade sin bestämda plats i samhället och hade utifrån specifika regler rätt att utan intrång från andra utföra de
handlingar som fanns reglerade för denna specifika näring.74 De särskilda ’’kvinnonäringarna’’ --- som för övrigt alltså inte bara omfattade kvinnor --- har
betraktats som en undantagsreglering eller en särreglering på grund av vissa
särskiljande principer. Qvist och efterföljande forskning har framför allt betonat
att näringstillstånden var undantagna från formella utbildningskrav, och att de
inte berättigade till burskap. Det innebar att de i praktiken slutade vara ’’borgerliga näringar’’ genom att utövare därigenom inte fick tillträde till de
maktskapande institutionerna.75
Till skillnad från de skråbundna näringstillstånden tilldelades de behovsprövade rättigheterna av de lokala myndigheterna, av magistraten i mindre städer
och av handelskollegium i Stockholm. Den tillståndsprövningen skulle göras
utifrån en bedömning av kvinnans behov av försörjning. De näringar som var
tillgängliga för kvinnor skulle enligt förordningarna förestås av kvinnan personligen ’’med egna händer’’, och hjälp att driva näringen fick endast tas av icke
arbetsföra personer. I krogreglerna förbjöds till exempel att ’’ungt och arbetsfört

73 Danckwardt 1823 s. 196ff. och 259-268, Qvist 1960 s. 46 och 229-236, Bladh 1991,
1997b s. 137ff., Wottle 2000 s. 88f., Nordin 2009, Lindberg & Ling 2014 s. 11.
74 Se till exempel Wottle 2000 s. 54, Runefelt 2005 s. 160-16, D Lindström 2011 s. 180-185,
Lindberg & Ling 2014 s. 11.
75 Qvist 1960, Bladh 1997b s. 131, Jacobsen 1995 18ff., se även Sjöberg 1997b s. 169,
Artæus 1999, Wottle 2000 s. 20.
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folk, som kunna nyttjas till pigor’’ användes i verksamheten.76 Christine Bladh
har beskrivit hur krögerskorna kallades till inspektion hos handelskollegium en
gång om året för att bevisa att de personer de hade till hjälp i verksamheten var
oförmögna att användas till annat arbete.77 Genom bestämmelsen att de arbetsföra personer som kunde skulle försörja sig som pigor påtalades en motsättning
mellan försörjning genom näringstillstånd och försörjning genom årstjänst.
Denna motsättning finns explicit uttryckt i riksdagsdebatter om lösdriveri vid
mitten av 1700-talet.78
Utifrån dessa undantagsregler har det hävdats att de kvinnliga verksamhetsgrenarna stod utanför den ’’kommersiella kärnverksamheten’’ eftersom de
innebar att de styrdes av en behovsprincip och inte en näringsfrihetsprincip.
Den behovsprövade verksamheten skulle istället finnas som komplement och
som en möjlighet för vissa kvinnor. Gunnar Qvist har på de här grunderna
hävdat att de kvinnliga näringarna snarast är att betrakta som en del av fattigvården.79 Mot denna beskrivning har dock flera forskare vänt sig och menat att
dessa näringsgrenar endast var möjliga för dem som hade ett visst kapital.
Christine Bladh har påpekat att kvinnor som inte kunde betala de avgifter som
var förenade med yrkets utövning fick sina tillstånd indragna. Sofia Ling har
betonat att det krävdes ett grundkapital, och att mångleri därför antagligen inte
var något man gav sig in i lättvindigt. Irene Artæus har också visat att akut fattigdom var ett direkt hinder för att få näringstillstånd i Västerås, eftersom det
hindrade kvinnorna från att betala avgifterna. Karin Jansson har kritiserat
Qvists tolkning med utgångspunkt i den debatt som fördes kring riksdagen
1809-10 och visat, dels att fattigdomen var ståndsrelativ och dels att pigtjänst
och allmosor alls inte var möjliga för de kvinnor till vilka näringsåtgärderna var
riktade.80 En annan invändning mot att de kvinnliga verksamheterna skulle
vara komplementära understödsformer är att flera av dessa verksamheter tilläts
växa sig stora och framgångsrika.81 Slutligen så hade ju inte heller männen fullständig näringsfrihet.
De ökade kraven på försörjningsmöjligheter genom näringsverksamhet för
kvinnor under första halvan av 1800-talet har ofta förklarats utifrån en demografisk utveckling med ett växande antal ensamstående kvinnor, framför allt i
Stockholm. Samtidigt minskade arbetstillfällena i huvudstaden inom till exem76 Danckwardt 1823 s. 258. Se t.ex. krogansökning från Lovisa Westerberg i vilken fanns ett

tillstånd till Catharina Nymander 521/82 utfärdat den 29 nov 1809 enligt reglerna 1747.
Handelskollegiums arkiv SSA, ansökningar om krogrättigheter.
77 Bladh 1995 s. 57f.
78 Se Grill 1985 s. 51-52.
79 Qvist 1960, Wottle 2000 s. 186-187.
80 Bladh 1991, Artæus 1999, Jansson 2009, Ling 2011 s 166-167.
81 Lindberg & Ling har visat att kvinnliga citronförsäljare var kungliga hovleverantörer, 2014
s. 23, och Christine Bladh har beskrivit krogen ’’Rysswiks’’, framgångsrikt driven av en mor och
dotter, 1993 s. 54, se även 1997a s. 32ff. där Bladh beskrivit andra framgångsrika krögerskor.
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pel manufakturerna. Utvecklingen skapade ett reellt problem med ett stort antal
oförsörjda kvinnor. Karin Jansson liksom Gunnar Qvist har visat att det fanns
en enig föreställning i samtiden om ett sådant problem, vilket var en viktig
faktor i diskussionerna om försörjningslösningar under 1800-talets början.82
Det har dock rått delade meningar huruvida detta problem och dess lösningar
ansågs omfatta hela befolkningen eller om det var begränsat till medelklassens
kvinnor.83
Det skedde alltså en ökad reglering under 1700-talet som också explicit innefattade kvinnliga verksamhetsutövare. Behovskravet för dessa näringar
innebar att rättigheterna tilldelades enligt en gemensam och särskiljande princip
gentemot de skråreglerade näringarna. Det gör att det finns fog för att tala om
denna reglering som en ’’undantagslagstiftning’’ eftersom man kan hävda att
den innebar en auktorisering på andra villkor än för de övriga näringsutövarna.
Man får därför ställa sig frågan om vad det innebar att kvinnors verksamhet
kom att regleras genom en behovsprincip? Vilka kvinnor var det som beviljades
rättigheter, drev verksamheter, och på vilka grunder?

Hur tilldelades näringstillstånd?
En studie av handels- och krogansökningar från kvinnor till Stockholms handelskollegium visar att det var tre huvudsakliga kriterier som var avgörande för
om kvinnorna fick sina ansökningar beviljade: behov, arbetserfarenhet och
grupptillhörighet.
För krogtillstånden och mångleritillstånden finns endast de beviljade ansökningarna bevarade, men dessa tyder på att erfarenhet av hanteringen och behov
av försörjning var viktiga faktorer. Kvinnorna som beviljades tillstånd till krogidkande åberopade sin tidigare erfarenhet av näringen i sina ansökningar.
Johanna Christina Söderberg åberopade 1828 erfarenhet i sin ansökning om
krogrättigheter. Hon hade hjälpt sin sjuka syster och själv förestått dennas krog,
vilket hon menade bevisade en kunskap om hanteringen: ’’varigenom jag ägt
tillfälle inhämta kännedom om de för denna hantering bestämda förbindelser’’.
Hon hänvisade också till ett försörjningsbehov eftersom hon var för gammal för
att ta tjänst: ’’förmögenhet till att som tjänstehjon vinna nödig utkomst försvinner i samma mån, som krafterna allt mer och mer börja avtaga’’. Marie Sophie
Wirström angav 1834 att hon ’’begagnat’’ andra näringsidkerskors rättigheter,

82 Qvist 1960 s. 90f., 104, Bladh 1991, Ighe 2007, Jansson 2009, Liljewall 2013.
83 Qvist har utifrån riksdagsdebatter huvudsakligen hävdat att försörjningsproblemet och dess
lösningar genom utvidgade näringsmöjligheter för kvinnor handlade om de borgerliga ogifta
kvinnorna. Det kan jämföras med till exempel Bladh som betonat att det faktiska
försörjningsbehovet framför allt fanns bland de mest utsatta, Qvist 1960, Bladh 1997b.
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vilket var ägnat att bevisa hennes erfarenhet, ’’sålunda van vid näringsrörelse’’,
och hennes förmåga att driva näringen.84
För utfallet av handelsansökningarna till handelskollegium var utlåtandet
från societeterna, som utgjorde remissinstans, av avgörande betydelse. Dessa tog
dels hänsyn till den sökandes förkunskaper och erfarenhet av näringen och dels
till hennes behov av utkomst. Ansökningar avstyrktes om societeterna inte ansåg
att den sökande var i tillräckligt behov av försörjning, eller om hon inte bedömdes ha tillräcklig kunskap om handelsnäringen. Så avstyrktes Johanna
Zimmermans ansökning om tobakshandelsrättighet 1830 med grunden att
’’hon varken styrkt, eller lärer kunna styrka sig vara i ett sådant värnlöst och
torftigt tillstånd’’. När Catharina Diring sökte nipperhandel 1835 avstyrktes
ansökan med skälen att hon dels varken hade styrkt sin sjuklighet eller frejd,
dels att hon inte bevisat en tillräcklig kunskap om handeln: ’’hon ej kunnat visa,
att hon uti nipperhandel varit anställd, eller inhämtat kännedom om de där
förefallande arbeten’’. Samma resultat fick Margaretha Christina Witlock som
sökte nipperhandel 1840. Då avstyrkte societeten med skäl att hon dels ansågs
frisk och stark nog att försörja sig på annat sätt, dels saknade erfarenhet av handelshanteringen.
emedan denna sökande, vilken endast är 37 år gammal, och således icke bör
sakna tillfälle, att genom henne passande arbeten sig försörja, så få deputerade, då
hon i övrigt aldrig tillförene varit uti berörde handel bevisligen anställd…85

Christina Witlock gav sig dock inte utan återkom i oktober samma år. Nu hade
hon uppenbart tagit hänsyn till societetens avslag. Hon förklarade nämligen att
nipperhandelsansökan varit ett misstag eftersom hon saknade erfarenhet. Däremot kunde hon bevisa en gedigen kunskap om diversehandel.
på visst sätt missledd av den person vilken jag anmodat att hos högädle
kollegium för mig anhålla om rättigheter att försörja mig själv, har han för mig
anhållit om nipperhandelsrättigheter, vilket är ett yrke varmed jag aldrig befattat
mig, och vilket jag således icke känner…däremot har jag enligt i avskrift
bifogade betyg, i tretton års tid konditionerat hos avliden diversehandlanden J
Åberg samt efter hans frånfälle 1837 --- beständigt skött hans efterlämnade änkefru
Lovisa Åbergs handelsrörelse86

Diversehandel brukade dock inte tillåtas kvinnor och Christina Witlock fick
också avslag på ansökan. Ingen förändring hade ju heller påtalats när det gällde
försörjningsbehovet.87
84 SSA, ansökningar om krogrättigheter i handelskollegiet: Johanna Christina Söderberg 27/10
1828, Marie Sophie Wirström 15/2 1834. Se även Lindqvist 1987 s. 134 och Bladh 1991.
85 SSA, Margaretha Christina Witlocks ansökan om nipperhandelsrättigheter 28/5 1840.
86 SSA, Margaretha Christina Witlocks ansökan om diversehandelsrättigheter 13/10 1840.
87 SSA, Ansökningar om handelsrättigheter: Johanna Zimmerman 12 feb 1830, Didring 16/3
1835, Margaretha Christina Witlock 28/5 1840, även 25/5 Thorlin, 16/6 Söderberg 1830, 4/2
Stein, 11/2 Lundmark, 21/7 Rehnberg, 18/8 Andersson, 15/9 Forsell 1840.
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En bedömning av behov gjordes alltså dels utifrån den sökandes behov av
hjälp, vilket ofta verkar ha tolkats som en oförmåga till kroppsarbete, och dels
utifrån den sökandes rätt till denna hjälp, något som också var beroende av vem
den sökande var. Ett citat från ett nipperhandelsutlåtande om mamsell Berggren
sammanfattar societeternas agenda:
… som sökanden, vilken är född 1794, är dotter till en av huvudstadens borgare,
samt, enligt ansökningen bilagde bevis med de mest hedrande lovord, på det 11
året förestått handel uti trenne särskilda härvarande försäljningsbodar…samt är
ofärdig…88

I citatet finns fyra kriterier samlade som är genomgående för tillståndsgivningen. Det första som nämndes var mamsell Berggrens anknytning till stadens
borgerskap, såsom borgardotter. Det andra kriteriet var att personen skulle vara
välfrejdad, och mamsell Berggren hade bevis om ’’hedrande lovord’’. För att
säkerställa att handeln drevs ordentligt skulle hon också, för det tredje, ha bevisad kunskap och erfarenhet av näringen. För det fjärde skulle den sökande
påvisa ett behov av försörjning, vilket stämde med det lagstadgade behovskravet.
Societeterna värnade om sin särställning och sitt verksamhetsutrymme. De
restriktiva kriterierna för att bevilja tillstånd till handel användes för att behålla
kontrollen över konkurrensen på området. Det stämmer också överens med
Martin Wottles resultat. Han har tidigare studerat kramhandelssocietetens utlåtanden gällande nipperhandelsansökningar och konstaterat att societeterna i
sina utlåtanden över de handelssökande betonade behovskravet, att den sökande
var verkligt utkomstlös och hade koppling till societeterna.89 På sådana grunder
tillstyrkte också societeten Ulrika Öhrns handelsansökning om att överta sin
döda moders bod med argumentet att ’’nipperhandelsbodarna därigenom icke
kommer att ökas’’.90 Den här betoningen av behovskrav och anknytning till
societeterna gör att handelstillstånden, från societeternas sida, kan tolkas som en
form av understödsverksamhet före och parallellt med inrättandet av understödskassor för personer med anknytning till societeterna.
Societeternas användning av handelstillstånden som svar på ett hjälpbehov
sträckte sig dock inte hur långt som helst. Tobakshandelssocieteten avstyrkte till
exempel en ansökning därför att den sökande ansågs vara för sjuk för att kunna
förestå en sådan näring:
…som Fogelström själv uti sin ansökning…förklarar sig i anseende till sin
sjuklighet vara urståndsatt att tjäna och dessutom till synen så försvagad att hon
ej kan försörja sig med handarbete, samt utom dess uti fattigt tillstånd anser
societeten…att en slik person i sådana omständigheter ej kan driva handel…91

88 SSA, mamsell Petronella Ulrika Berggrens ansökan om nipperhandelsrättigheter 11/8 1835.
89 Wottle 2000 s. 202-207.
90 SSA, Ulrika Öhrns ansökan om nipperhandelsrättigheter 14/9 1835.
91 SSA, Catharina Fogelströms ansökan om tobakshandelsrättigheter 21/7 1835.
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Således var hjälpbehovet avgörande för ansökningens utfall, men det fick inte
vara för stort eftersom det då riskerade att hindra verksamheten. Societeterna
gjorde en bedömning av om kvinnorna var förmögna att driva en affärsmässig
verksamhet, och kvinnorna förväntades därför vara förmögna att driva verksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Det understöd som dessa tillstånd skulle
kunna utgöra var således villkorat. Viljan att kontrollera utövarna av verksamheten var uppenbar.
De här resonemangen om behov, erfarenhet, grupptillhörighet och frejd
återfinns också i justitierevisionen. När Gustafva Solitander sökte myndighet
1840 var hon på många sätt den perfekta kandidaten för att få tillstånd att starta
någon handelsrörelse, vilket också var motivet till ansökningen. Hon var född i
Stockholm, fadern hade varit slaktarstyckmästare men dött när Gustafva var 12
år. Därefter hade hon försörjt sig med tjänst. Hon hade förestått bodhandel,
dels hos klädesmäklerskan Catharina Kullman, dels hos tobaksfabrikören Johan
Zimmerman, vilkas betyg hon bifogade ansökan. Med referenserna till sitt tidigare arbete hade hon dels visat sin tillförlitlighet som en nyttig medlem av
samhället, och dels visat att hon hade tidigare erfarenhet av den verksamhet för
vilken hon sökte tillstånd. Hon hänvisade, liksom många andra kvinnor som
sökte näringsmöjlighet, till ett försörjningsbehov orsakat av bristande arbetsförmåga. I betyget från Catharina Kullman uppgavs också som skäl för den
avslutade anställningen att ’’som hennes hälsa ej tillåter att som bodjungfru
kvarstanna’’. Gustafva hade därmed visat att hon var i behov av en näringsrättighet, och också att hon hade rätt till denna dels genom att hon tillhörde en
grupp som bedrev näringsverksamhet, hon var dotter till en borgare, och dels
att hon hade en tidigare erfarenhet av verksamheten vilket intygade hennes
förmåga att lyckas i sitt företag.
… önskar kunna bereda mig rättighet, att för egen räkning börja någon åt mig
passande handelsrörelse, emedan vanan vid sådan sysselsättning förvissar mig, att
jag på den vägen skulle kunna bereda min utkomst…92

I handelskollegium hade denna arbetserfarenhet en avgörande betydelse.
Gunnar Qvist har också visat att det fördes diskussioner om att införa ett
arbetserfarenhetskrav på kvinnlig verksamhet för att kompensera för det undantagna utbildningskravet.93 För beviljandet av myndighet var denna kunskap
mindre viktig, däremot fungerade den som ett bevis på tillförlitlighet. Gustafva
var visserligen i yngsta laget, 25 år, och förmyndarkammaren i Stockholm som
tillfrågades i ärendet avstyrkte också ansökan, dels på grund av Gustafvas låga
ålder och dels på grund av hennes föresats att starta handel. Men till följd av sin
visade frejd fick hon bifall hos kungen.94
92 1840111063.
93 Qvist 1960 s. 173f.
94 1840111063.

142

Näringsverksamhet som pension
I flera fall hänvisade kvinnor som yrkade på myndighet eller på att få näringsrättigheter, både i justitierevisionen och i handelskollegium i Stockholm, till att
de förvärvat erfarenhet av handel eller utskänkning genom att de förestått andras verksamhet. Gustafva Solitander åberopade till exempel att hon som bodjungfru relativt självständigt hade förestått verksamheten hos sina tidigare
arbetsgivare.95 När Anna Maria Sandberg sökte myndighet med syfte att erhålla
tillstånd för tobakshandel åberopade hon sin erfarenhet av hanteringen genom
att hävda att hon drivit en sådan med ett hyrt tillstånd.96 När hon sökte krogtillstånd hos handelskollegium hänvisade Marie Sophie Wirström till att hon
tidigare hade begagnat först traktörsänkan Borns, och sedan traktörsänkan
Dahls rättigheter.97
Flera exempel visar att näringsrättsinnehavaren ofta var för sjuk eller för
gammal för att själv delta i verksamheten och att den i praktiken förestods av en
piga, detta trots att verksamheten enligt bestämmelserna skulle förestås ’’med
egna händer’’. Det gör att man kan fundera på vad ’’driva’’ en näring, jämfört
med att ’’förestå’’ en näring innebar. När Maria Thorin blivit av med sina krogrättigheter för att två karlar hade serverats på hennes krog vid en tid då det inte
var tillåtet försökte hon försvara sig med att det var hennes piga som begått
förseelsen. Själv hävdade hon att hon legat sjuk och inte varit närvarande eller
haft kunskap om vad som försiggick på krogen, ett resonemang som skulle
rättfärdiga att ansvaret för förseelsen överfördes på pigan. Det är möjligt att
Thorins frånvaro var en engångsföreteelse men de andra exemplen antyder att
det var vanligt att de kvinnor som innehade tillstånd i praktiken lät andra driva
deras näringar. Det kunde vara som i Maria Thorins fall att pigan i praktiken
skötte den dagliga verksamheten, men det verkar också ha varit vanligt att driften överlämnades till någon helt annan, antagligen mot någon form av
kompensation för tillståndsinnehavaren. Maria Thorin hade själv, innan hon
fick sitt tillstånd 1818, drivit krog på en annan kvinnas tillstånd sedan åtminstone 1813. Hon hade ’’med överståthållarämbetets särskilda tillstånd
begagnat skeppareänkan ÅM Morins krognäringsrättigheter’’.98
Man kan fråga sig varför kvinnor som sökt och fått tillstånd att driva näring
sedan överlät dessa till någon annan. Det skäl som verkar ha uppgetts för överståthållarämbetet vid ansökan om att få överlämna rättigheterna var att man var
för sjuk för att orka driva näringen själv. Så bad till exempel änkan Susanna
Schervig om tillstånd att låta en jungfru Lindstråle förestå hennes spiskvarters95 1840111157.
96 1820105066.
97 SSA, Marie Sophie Wirströms ansökan om krogrättigheter 15/2 1834, även Carolina W
Rosenbergs ansökan om krogrättigheter 20/9 1834.
98 1820105049.
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rättigheter ’’i anseende till sjukdom’’.99 Ibland var uthyrningarna
tidsbegränsade, kanske kopplade till en sjukdomsperiod hos den som hade tillståndet, som när färgarhustrun Anna Christina Eylitz ’’i anseende till sin
sjuklighet’’ fick tillstånd att låta Maria Torndahl förestå hennes spiskvartersrättigheter ’’under loppet av ett halvt år’’.100
Dessa överlämnanden av tillstånden bör förstås mot bakgrund av den behovsprincip som gällde för tilldelning av näringstillstånd, och som också
framkom i diskussionerna av myndighetsansökningarna för att kvinnorna skulle
få förflyttas från att tillhöra den grupp som förväntades försörja sig själva genom
tjänst till att få försörja sig genom sin egendom eller någon verksamhet. Behovet
av försörjningsmöjlighet tolkades som en bristande arbetsförmåga som gjorde
det omöjligt att inneha pigtjänst. Den tolkningen måste ha lett till att handelstillstånden i praktiken haft en tendens att bli någon slags pensionslösningar.
Den kvinna som var för gammal eller för sjuk för att tjäna som piga kanske
heller inte orkade driva en affärsrörelse på egen hand.101 Det kanske också var
allmänt känt och accepterat att så var fallet, också av dem som beviljade
rättigheter. Ett beviljat tillstånd att ’’driva’’ näring verkar därför i praktiken ha
betytt en rättighet att hålla krog och skyldighet att ha ansvar för denna, liksom
att meddela myndigheterna vem som faktiskt förestod den dagliga
verksamheten.
Det bör också ha inneburit att de som faktiskt drev verksamheten inte själva
var ägare av ett tillstånd, det vill säga att de inte drev verksamheten genom någon av myndigheterna i stöd av lag formaliserad rättighet. Istället bör det ha
inneburit att de verkade efter mer eller mindre formella överenskommelser med
rättighetsinnehavarna och myndigheterna, det vill säga utifrån framförhandlade
regler bestämda utifrån den specifika situationen.

Näringsrätt som överenskommelse med myndigheter
Christine Bladh nämner i flera artiklar att det var möjligt att hyra ut sitt
krogtillstånd till en så kallad ’’räkningsgörare’’ efter anmälan till överståthållarämbetet eller handelskollegium, ett påstående som är grundat i hennes
empiriska iakttagelser för mitten av 1700-talet. Hon har nämligen i en undersökning av mantalslängder från Maria församling i Stockholm 1755 funnit att
mer än hälften av de kvinnor som drev krog använde någon annans tillstånd.102
99 SSA, äldre poliskammarens diarier(överståthållarämbetet för polisärenden): Susanna

Schervigs ansökan 30/1 1800, se även Holst 19/3 och Stiernberg 26/3 1800, och Eylitz 31/3
1810.
100 SSA, äldre poliskammarens diarier: Anna Christina Eylitz ansökan 31/3 1810, även Hallén
23/3 1810, Forsström 2/4 1810.
101 Jämför Aftonbladet 1836-07-20, 1849-11-16, se även Wottle 2000 s. 211.
102 Lindqvist har i en artikel från 1987 hävdat att många kvinnor hänvisade till att de tidigare
hyrt någon annans rättighet när de ansökte om krogrättigheter 1818-1834. I min undersökning
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Ett uttalat syfte bakom den mängd förordningar som kom i mitten av 1700talet och som reglerade ’’de kvinnliga näringarna’’ var en önskan att få vetskap
om vilka som faktiskt drev näringen med syfte att kontrollera accisen, den avgift
som näringsinnehavarna skulle betala för sin verksamhet. Från 1740-talet utfärdades ett antal kungörelser av ståthållarämbetet för att få kontroll på vilka som
drev näring i Stockholm. Idkare av utskänkningsnäringar och klädmäklerskor
ålades i upprepade kungörelser att visa upp sina tillstånd för handelskollegiet
och överståthållarämbetet. Från 1779 blev det ett årligt återkommande krav att
spiskvartersidkerskor och klädmäklerskor skulle visa upp sina tillstånd hos överståthållarämbetet, och från början av 1800-talet inkluderades även
hembryggerskorna i det kravet.103 Uthyrningen kom också att betraktas som ett
problem. I en kungörelse 1748 förbjöds uttryckligen krogsedelinnehavaren att
överlämna krogsedeln till annan person. När det gällde spiskvarteren, den andra
delen av utskänkningsrörelsen som drevs av kvinnor, förbjöds uthyrning i en
kungörelse från 1773. I kungörelsen klargjordes att den som fått tillståndet själv
skulle förestå näringen, och det blev förbjudet att hyra någon annans näring. 104
Dessa regleringar visar att fenomenet förekom, som Bladh visat, men också att
det saknade rättslig sanktion. Tvärtom var det uttryckligt förbjudet att lämna
sitt tillstånd ’’till räknings görande’’ både för krögerskor och för spiskvartersidkerskor, åtminstone i Stockholm.
För krögerskorna måste förbudet ha varit uppenbart, för det stod nämligen
tydligt i reglerna på krogsedeln som alla krögerskor skulle ha uppsatt på sina
näringsställen. I reglerna från 1747:
…och ej understå sig, vid näringens förlust, att betjäna någon annan med krogsedeln, antingen genom dess överlämnande till bruk och nyttjande, pantsättande,
räknings görande, eller under vad namn och förevändning det helst vara må, utan
själv, genom lagstadt tjänstehjon, krognäringen sköta och förestå, dock så, att
icke ungt och arbetsfört folk, som kunna nyttjas till pigor, därtill antagas.105

av ansökningshandlingarna (1832 års handlingar dock undantagna) hittade jag 4 sådana explicita
exempel på hyrda rättigheter. Bladh 1998 s. 71: ’’Att göra räkning för krog innebar att arrendera
ett krogtillstånd. På detta sätt drev 15 kvinnor krog , medan 10 både drev krogen och innehade
tillståndet år 1755. Av dessa kvinnor var 15 gifta, åtta änkor, en ogift och en levde separerad från
sin man.’’ Se även 1997a s. 14.
103 Se Modée, del 10 s. 676f. och följande år.
104 Förbud mot överlåtelse av krogsedel utfärdades 1748 i ett ’’ytterligare förbud mot olofligt
krögande i Stockholm’’ den 14/9. Denna kungörelse följde på två tidigare 17/3 1742 och 6/8
1745 som fastställde antalet krogar till 600 och slog fast att verksamhet endast fick drivas av
krogsedelinnehavare. I dessa kungörelser nämndes dock inget om överlåtelser, se Modée del 3
1749 s. 1892, 2249, del 4 1754 s. 2824f. Ny förbudskungörelse utfärdades 1817 4/7, se
Dankwardt 1823 s. 262. Förbud mot överlåtande av spiskvarter kungjordes 13/1 1773, se Modée
del 10 1781 s. 779f.
105 Krogtillstånd enligt 1747 års regler funnet i Lovisa Westerbergs krogansökning. SSA,
handelskollegiums arkiv, ansökningar om krogrättigheter, volym 8.
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Enligt dessa bestämmelser skulle näringen alltså ’’skötas och förestås’’ av tillståndsinnehavaren ’’genom lagstadgat tjänstehjon’’. Det får tolkas som att det är
ansvarsfrågan som är det centrala här, vem som utförde det faktiska arbetet
spelade mindre roll. Krogreglerna reviderades 1813 och då stod:
icke låta sin vunna näringsrättighet av någon annan begagnas, och icke eller därvid
nyttja ungt och arbetsfört folk, varken av mans eller kvinnokönet.106

Däremot verkar som synes inte denna reglering ha följts. Dessutom verkar
överlåtelser av rättigheter ha sanktionerats av samma myndigheter som utfärdat
förbudet. Det var uppenbarligen möjligt att överlåta tillståndet till någon annan
genom att man anmälde det till överståthållarämbetet eller handelskollegiet.
Maria Thorin hade ju till exempel begagnat änkan Morins rättigheter ’’med
överståthållarämbetets särskilda tillstånd’’.107 Erik Lindberg och Sofia Ling som
studerat fruktmarknaden i Stockholm under 1700-talet konstaterar att handelskollegium verkar ha eftersträvat en fungerande och rättvis handel och utifrån
den målsättningen fungerat mer som konfliktlösare än som domare. Det, menar
de, innebar en flexibilitet både i regelverket och i praktiken.108
Två faktorer verkar ha varit avgörande för varför undantag och kompromisser kunde tillåtas. För det första kunde myndigheterna, genom att överlåtelsen
anmäldes, kontrollera vilka som hade och som fick lov att inneha tillstånd i
städerna. För det andra gjordes ansvaret för näringen klar. Den som drev en
verksamhet med stadens tillstånd, oavsett hur detta tillstånd tillkommit, var
ansvarig för verksamheten och därmed belagda avgifter.
Förbuden mot uthyrning och överlåtanden av rättigheter verkar ha varit begränsade till de kvinnliga näringarna, liksom även det uttryckliga förbudet att
inneha mer än ett näringsställe, vilket styrker tolkningen att den kvinnliga verksamheten ska betraktas som något annat än den övriga näringsverksamheten.
Inom den övriga handeln och hantverket verkar uthyrning också ha förekommit
även om det inte var särskilt omtyckt. Änkor som övertog makarnas hantverksrörelser var till och med anmodade att anställa en så kallad verkgesäll som
föreståndare för verksamheten. Enligt Wottle var dock ett förekommande argument mot äldre medlemmars och mot änkors rätt att driva verksamhet att de
hyrde ut tillstånden till personer utanför societeterna som på så sätt kunde
106 Krogtillstånd enligt reglerna efter 1813, funnet i Christina Sundgrens krogansökning. SSA,
handelskollegiums arkiv, ansökningar om krogrättigheter, volym 8.
107 Kungörelsen angående spiskvarter 13/1 1773 stadgade att samtycke kunde lämnas av
handelskollegium, se Modée del 10 s. 779f. I senare kungörelser står att samtycke skulle lämnas
av överståthållarämbetet, till exempel den 22/2 1777, se Modée del 11 s. 13f. I övriga städer
skulle bedömningarna göras av magistraten. Danckwardt 1823 s. 196-197.
108 Lindberg & Ling 2014 s. 15f. Se även 1800109064 som är ett utmärkt exempel på hur en
förhandling om gränserna för de kvinnliga näringarna fördes med utgångspunkt i en konkret
situation och på initiativ från parterna själva. Det här fallet gäller en konflikt mellan en
nipperhandlerska och körsnärsämbetet angående rätt att försälja en begagnad sobelmuff.
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komma åt privilegier och burskap bakvägen. Även här verkar det alltså ha funnits rättsligt oklara sätt att driva verksamhet genom uthyrning, och även här
utnyttjades de av kvinnor och svaga, i det här fallet handelsänkor och gamla, för
att skapa sig en försörjning.109
Som regel verkar den som fick myndigheternas tillåtelse att utöva näring ha
betraktats som ansvarig för densamma, oavsett i vems namn det officiella tillståndet var utfärdat och oavsett vem som faktiskt utförde det arbete som
näringen krävde. Därför var det till exempel kyparhustrun Grefve som, i egenskap av näringsföreståndare, ställdes till svars hos överståthållarämbetet för den
otillåtna handel som anmälts på källarmästaren Wallins näringsställe.
Eklund och Jacobsson hava kallat kyparhustrun Grefve, som förestår källarmästaränkan Wallins näring på källaren Welt, och i går under
högmässogudstjänsten sålt brännvin/ pliktade 3 d för sabbatsbrott.110

Wallin var den som stod som tillståndsinnehavare, men näringen drevs av
Grefve, antagligen med överståthållarämbetets tillåtelse eftersom det inte var en
anklagelsepunkt. Det var därför Grefve som skulle betala böterna. På samma
sätt var det Mathilda Söderberg som ställts till ansvar för att hon sålt brännvin
med för låg alkoholhalt i krogen som hon drev under titeln krogförestånderska.
Hon förestod den krogrättighet som tillhörde källarmästaren Gabriel
Söderstedt, och det var hon som dömdes för förseelsen och skulle betala
böterna.111 I båda de här fallen tillhörde dock rättigheterna källarmästare, personer som alltså inte innehade de typiska kvinnorättigheterna utan som var
närmare kopplade till de burskapsbelagda näringarna.
Så länge ansvarsrelationen var klar för alla inblandade fanns inget problem.
Från 1813 finns också titeln ’’bodjungfru’’ upptagen i bevillningen för
Stockholm, som en person som förestår näringsverksamhet.112 Näringsutövaren
skulle ansvara dels för att betala avgifterna dels för att regler och ordning upprätthölls. Lindberg och Ling har visat att näringsutövande kvinnor i konflikter
åberopade sina kontributioner till staden och staten för att styrka sina anspråk
genom att visa på trovärdighet.113 Grunden för ansvaret och handlingsutrymmet som näringsutövare var således ett resultat av en överenskommelse i det
enskilda fallet snarare än av tillståndet i sig.
Flera forskare, liksom även samtida kommentarer, har talat om en nyckfullhet i implementeringen av förbuden mot uthyrning och i restriktionerna av
utskänkningsnäringen. De kvinnor som anklagades har därför ansetts vara de
109 Aftonbladet 1836-07-20, 1849-11-16, Björkgren 1827 s. 42, Qvist 1960 s. 259, Wottle
2000 s. 191, 209 och 211.
110 SSA, äldre poliskammarens diarier vol. 47 1820, 6/3.
111 1860100713.
112 Bevillningen för Stockholm 1813.
113 Lindberg & Ling 2014 s. 23f.
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som hamnat i konflikt med stadens polisbetjäning. En anledning till en sådan
tolkning är att hälften av böterna för en förseelse tillföll angivaren. Bladh har
visat att krognäringen i Stockholm var uppdelad i en finare och en suspekt del,
där den ena satsade på att överleva genom att förvärva ett gott rykte genom mat
och god service, medan den andra utvecklades till förtäckta bordeller som blev
illa sedda och som var de som oftast hamnade i konflikter med myndigheterna.114 Det finns exempel i justitierevisionen som stöder en sådan bild. Flera
kvinnor som anklagats för förseelser i krognäringen skyllde detta på personlig
illvilja från polisbetjäningen, eller från konkurrenter.115 Inte i något fall diskuteras dock utformningen av själva regleringen som orsak till konflikten.
Förekomsten av personkonflikter i anslutning till tillstånden visar däremot på
en verksamhet som reglerades genom överenskommelser mellan person och
myndighet snarare än genom formellt specificerade regler.
De här sanktionerade överlåtelserna verkar ha förekommit under hela perioden. Så sent som 1843 har jag funnit att man fortfarande ’’med vederbörligt
tillstånd’’ kunde hyra en annan persons tillstånd.116 Utifrån en genomgång av
poliskammarens diarier kan man dock ana att det blev alltmer ovanligt med
överlåtelser av näringsrättigheter en bit in på 1800-talet. År 1800 förekommer i
stort sett inga lagföranden för olaga uthyrning av krogrättigheter, däremot finner man ett antal tillståndsgivningar till sådana på grund av sjukdom. 1810
finns både tillståndsgivningar och lagföranden för olaga uthyrning av krogrättigheter, men från 1820 finns endast lagföranden om olaga uthyrning.117 Från
handelskollegium kan man se att det även måste ha givits tillstånd till uthyrning
men jag tror man kan anta att dessa blev färre och kanske också att kriterierna
för sådana tillstånd hårdnade. Påföljden för uthyrning verkar också ha hårdnat.
1810 fick de lagförda kvinnorna tillbaka sina tillstånd, men det blev senare
vanligare att tillstånden drogs in. 1830 drogs till exempel Stina Frölins tillstånd
in av överståthållarämbetet efter att hon lämnat bort sin krogsedel. Skälet var att
hon var för sjuk och därför inte själv ansågs kunna förestå krogen. Hon tilläts
alltså inte att använda tillståndet som pensionslösning.118

114 Bladh 1997a, Aftonbladet 1836-07-20, 1849-11-16, Lindeberg år 1839 s. 215-216.
115 Av 17 genomgångna handelsärenden finns referenser till personkonflikter i 1780110030,

1800112016, 1820105049, 1820106002, 1840108079, 1840110043, 1840111052. Ärenden
som inte rör alkohol: 1820101019, 1860101107.
116 SSA Christina Carolina Carlssons ansökning om krogrättighet 11/12 1843. Jämför också
Jansson 2009 som visat att det hänvisades till att kvinnor drev näring med myndigheternas goda
minne i riksdagsdebatten kring 1809, s. 172.
117 Jag har gått igenom äldre poliskammarens i Stockholm diarier januari till mars för åren
1800, 1810, 1820 och 1830. SSA. 1800 8 tillstånd, 1810 2 tillstånd och 2 lagföranden, 1820 3
lagföranden, 1830 6 lagföranden.
118 Stina Frölin 31/3 1830, hon hade också överlämnat tillståndet för att betala en skuld. Ur
genomgången av äldre poliskammarens diarium framkom följande påföljder: 1810 --- 2 behöll
krogen, 1820 1 frikändes och 2 miste krogen, 1830 2 tillstånd behölls på prov och 3 indrogs, 1
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Mot en ny konstruktion av ansvar
Under 1700-talet verkar inte kvinnors principiella myndighet och rättskapacitet
ha diskuterats i någon större utsträckning. I 1720 års skråordning fanns till
exempel en öppning för kvinnliga näringsaktörer genom en skrivning om att
kvinnfolk ’’som hantverk lärt’’ skulle tillåtas utöva det under en mästares försvar
eller efter tillstånd från magistraten. I det första fallet lär det ha varit mäster som
skulle krävas på ansvar för verksamheten, men självständigheten och ansvarsfrågan för kvinnor som fått tillstånd av magistraten gjordes inte klar. Jag menar att
generell myndighet/omyndighet och formellt ansvar i princip betraktades som
en ickefråga före 1800-talets början, dock med undantag för diskussioner om
innehållet i myndighetsförklaringarna.119
Mer specifikt av intresse här är de studier av näringsfrihets- och myndighetsdiskussioner i Sverige som tyder på att det under första halvan av 1800-talet
skedde en utveckling mot ett starkare krav på formellt ansvar hos kvinnor verksamma inom näringar, och att detta kom att innebära ett krav på formell
myndighet.120 Gunnar Qvist har i sin studie av näringsfrihetsfrågan visat att
kommerskollegium 1811 försökte göra klart hur ogifta kvinnor som ville idka
borgerlig hantering skulle lösa ’’ansvarighetsproblemet’’, som Qvist kallar det.
Kollegiet ville att en ogift kvinna skulle kunna driva självständig näring antingen genom att söka myndighetsförklaring eller genom att ’’låta förmyndare
eller annan vederhäftig person ta på sig ansvaret för hennes ekonomiska verksamhet’’. Framför allt verkar myndighetskravet enligt Qvist ha diskuterats i
relation till handelsrörelser.121
Under perioden fram till 1846 var dock de typiska ’’kvinnonäringarna’’ undantagna från myndighetskrav: krog- och spiskvartersrörelserna, nipperhandelsrörelserna, klädmäkleriet och mångleriet. Samtidigt behöll dessa samma
inskränkningar som tidigare, nämligen att de skulle utföras ’’med egna händer
eller med biträde av andra kvinnor’’. Enligt Qvist följde också kommerskollegium denna princip i sin behandling av besvärsmål och ansökningsmål. 1831
fördes emellertid saken inför kungen som deklarerade att en ’’ogift omyndig
kvinna icke ansågs ’stå i den ansvarighet för sina handlingar att rättighet till en
så beskaffad hantering som den att… baka och försälja bröd borde kunna henne
beviljas’’’. Det beslutet ändrade också kommerskollegiums behandling av näringstillstånd så att det i fortsättningen krävdes myndighet för beviljande av alla
typer av näringar utom mångleri. Kravet på myndighet stärktes sedan 1836 då
det i kommerskollegiums författningsförslag sattes som villkor för idkande av
överlåtelse godkändes eftersom den förestående parten sergeantshustrun Blomberg underhöll
rättighetsägarens, traktören Petter Beckströms, två barn, 31/3 1830.
119 Qvist 1960 s. 45ff., H Lindström 1923 s. 27.
120 Qvist 1960, Åsbrink 1962, Dübeck 1978, Jacobsen 1995, Ighe 2007.
121 Qvist 1960 s. 165ff. och 248.
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både handel och hantverk.122 Qvist menar att behovsprincipen minskade i betydelse vid diskussioner om kvinnlig näringsrättighet under 1820- och 1830-talen
till förmån för en rättighets- och jämlikhetsprincip. Samtidigt etablerades också,
menar han, en praxis i ansvarsfrågan att ogifta kvinnor skulle vara myndighetsförklarade, och gifta kvinnor skulle ha mannens tillstånd för att få driva
näring.123 I kapitel tre visade jag att det också var fram mot sekelskiftet 1800
som myndighetsförklaringarna fick fastare form och innehåll. Den rättsliga
innebörden av myndighetsförklaring preciserades dels genom de klargöranden
som gjordes av Kungl. Maj:t med avseende på dess innehåll, vad en myndighetsförklarad kvinna fick och inte fick göra, och dels genom en mer formell
hantering av ärendena i nedre justitierevisionen.
De senare myndighetsansökningarna
I många myndighetsansökningar från 1840 finns ett annat tilltal än tidigare.
Formuleringarna i dessa ansökningar är mycket mer kortfattade och formelartade. Det finns mindre av förklaringar kring omständigheter eller orsaker till
ansökan. Ansökan om myndighet kopplas istället mer direkt till utförandet av
ett yrke eller till avtalsrätt. När Fredrika Bremer detta år sökte myndighet tillsammans med sin syster Agatha utgjorde hela ansökan bara några rader:
Hos eders kungl. Majestät få vi i djupaste underdånighet anhålla att i nåder
varda förklarade myndiga att våra egna ekonomiska angelägenheter, utan förmyndares biträde själva vårda och förvalta. Med djupaste…124

Med undantag från de formella underdånighetsfraserna är ansökningen enkel,
systrarna Bremer ville få dispositions- och avtalsrätt i ekonomiska frågor som
rörde dem. I deras ansökan finns inga förklarande eller motiverande referenser
till vilken sorts egendom systrarna vill få rätt att förvalta. Det finns heller inga
åberopanden av vare sig orsak till ansökan eller något specifikt syfte med myndighetsansökan. Vandeln finns visserligen belagd genom bifogade intyg
eftersom detta var ett krav, men det är inget som systrarna hänvisade till i ansökan. Då vet vi samtidigt att deras bror, innan systrarna sökt och beviljats
myndighet, hade förskingrat stora delar av egendomen, något som hade kunnat
åberopas som skäl till att systrarna ville överta förvaltningen, men detta saknas
alltså.125 Ansökan får därför en karaktär av begäran om rättighet mer än en
ansökan om dispens. Jag håller därför med Britt Liljewall om att myndighetsansökningarna mot mitten av 1800-talet blev mer av rättighetsanmälningar istället
för undantagsförmåner.126
122 Qvist 1960 s. 200 och 248ff.
123 Qvist 1960 s. 242f. och 249, jämför också Liljewall 2013 s. 122.
124 1840112051.
125 Bengtsson 1959 s. 121.
126 Liljewall 2013 s. 122f, se även 1840102139a, 1840102139b, 1840105014.

150

Givet den ökade betydelsen av myndighet under första halvan av 1800-talet
bör ett av syftena med att söka myndighet ha varit att man ville få tillstånd för
någon näringsverksamhet. Bara i 8 av de 52 myndighetsansökningar som jag
studerat uttrycktes dock ett sådant syfte explicit. Alla utom en av dessa är dock
från 1840 vilket stödjer tesen att myndighet blev viktigare mot slutet av perioden.127 I ett par av ansökningarna kom detta syfte fram först vid förhör hos
förmyndarkammaren eller rådhusrätten. De skäl som kvinnorna då själva hade
angett i sina ansökningar var helt enkelt att de ansåg sig förmögna att själva
sköta sina angelägenheter, vilket tyder på att fler tilltänkta näringsidkerskor kan
gömma sig i materialet. Det tyder också på att det inte längre var nödvändigt att
påtala de specifika omständigheterna. Myndighet hade gått från att vara en
nödlösning till en förutsättning.128
Jag har endast funnit ett exempel på att myndighet av den sökande framställdes som ett krav för att beviljas näringsverksamhet.
För bifall av den ansökning, jag till vällovliga magistraten härstädes ingivit om
tillstånd, att här i staden få idka nipperhandel, har det hinder mött: att jag är
omyndig.129

Den här myndighetsansökan från 1840 gjordes av demoiselle Anna Christina
Liberg från Göteborg. Att myndighet var ett krav för henne intygades också av
brodern: ’’den oberoende ställning hon söker, [är] för henne högst nödvändig,
då hon ämnar vinna sin utkomst genom handel, därvid hon, under loppet av
flera år biträtt’’.130
Två andra exempel från 1840 tyder på att det var krångligt att bedriva näringsverksamhet utan myndighet. Det ena är mamsell Karin Wennström som
när hon ansökte om myndighet redan innehade rättigheter för mjölk- och
gräddförsäljning. Eftersom hon hade fått handelstillstånd redan innan hon var
myndig kunde myndighet alltså inte ha varit ett krav. I ansökan förklarade hon
varför hon ville bli myndig:
… för att ej mindre undanröja överflödiga besvär medelst anlitande av andras
borgen för skatter till eders kungl. Maj:t och kronan jämte andra kontributioner,
som vanligen komma i fråga vid skeende skattskrivningar, än även för att fritt få
kunna disponera vad mig, möjligtvis framledes genom arv eller eljest tillfalla
kan…131

127 1820105066, 1840105132, 1840106060, 1840106131, 1840108109, 1840108110,
1840109020, 1840111063.
128 Gäller 1840105132 förhör hos nedre revisionen, 1840106131 och 1840108109 hos
förmyndarkammaren. Se även Liljewall 2013, jämförelse mellan myndighetsmotiv 1800 och
1850 s. 112-123.
129 1840106060.
130 1840106060.
131 1840109020.
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Mamsell Wennström belyste begränsningarna i den omyndiga kvinnans handlingsutrymme: avsaknad av kontraktsrätt och förvaltningsförmåga gjorde kvinnorna beroende. I ett samhälle där de formella kontrakten blev viktigare måste
det beroendet också ha blivit tydligare och mer begränsande.
Det andra liknande exemplet gällde mamsell Henrika Bergström. I sin ansökan förklarade hon att hon tidigare försörjt sig genom diverse klädsömnad, men
att hon nu ville ’’fortsätta nämnde företag i en mera fullkomlighet’’. Därför
behövde hon ’’undanröja de hinder som vanligen möta omyndiga personer då
de söka sig något bestämt sutieng[sic.] för framtiden…’’. Förmyndarkammaren i
Stockholm motsatte sig hennes ansökan med argumentet att myndighet inte var
ett krav för detta näringsyrke, något som även i det här fallet tyder på en viss
oenighet om omfattningen av myndighetskravet för näringsverksamhet.132
En utveckling verkar alltså ha skett mot ett starkare formellt krav på myndighet på central nivå fram emot näringsfrihetslagstiftningen 1846. En starkare
koppling mellan personligt ansvar, näringsrättighet och myndighet kommer
fram i de diskussioner som studerats i tidigare forskning, och den kan också
visas genom myndighetsansökningarna i justitierevisionen.133 Samtidigt kan
man, av förfarandet i handelskollegium när de beviljade ansökningar om handelsrättigheter och krogrättigheter, liksom även av inställningen hos
förmyndarkammaren i Stockholm, se att denna koppling inte hade fått genomslag i den lokala praktiken. Här verkar inte myndighet ha fått genomslag som
avgörande faktor för beviljande av näringstillstånd för ogifta kvinnor före 1846.
Bland ansökningarna om krogtillstånd började hänvisningar till myndigförklaringar komma på 1840-talet, och bland ansökningarna om mångleritillstånd har
jag hittat en sådan referens 1834, men inte i något av fallen verkar det ha varit
en avgörande faktor.134 Gällande nipperhandel, som var den verksamhet som
låg närmast de burskapsbelagda näringarna och som också enligt Qvist var näringen med flest ogifta och av högst social härkomst, förekom
myndighetsreferenser sporadiskt och utan att de heller här hade någon betydelse
för ansökningarnas utfall.135
Det finns alltså en skillnad mellan diskussionerna i riksdagen och kommerskollegium å ena sidan och förfarandet i handelskollegium å andra sidan,
när det gällde grunderna för tilldelning av tillstånd och vilken betydelse myn132 1840108110, förmyndarkammarens utlåtande, genom Ullberg. Se även 1840211161,

Wendela Lindqvists boskillnadstvist som behandlades i kapitel 3, 1840111022, Kjerstin
Olsdotter som ville bli myndig för att slippa gå till förmyndaren för att lyfta räntan från sina
testamenterade medel.
133 Se Qvist 1960 och 1969, Åsbrink 1962, Ighe 2007.
134 SSA, handelskollegiums arkiv. Ansökningar om krogtillstånd och ansökningar om
handelsrättigheter.
135 Qvist 1960. SSA, handelskollegiums arkiv. Jag har gått igenom ansökningsdiarierna 180105, 1810-15, 1820-25, 1830-35 och 1840-41. Jag har också tittat på de ogifta kvinnornas
ansökningar om handelsrättigheter för åren 1830, 1835 och 1840.
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dighet tillmättes. Det kan tolkas som en skillnad i nivåer där handelskollegium
låg närmare ett lokalt sammanhang och lokala intressen från skrån och andra.
Här fanns en kvarvarande kultur av flexibilitet och anpassning.
Efter 1846 var dock myndighet ett lagstadgat krav. Rättigheten att driva näring var villkorad av och auktoriserad genom myndighetskravet. Det syns också
på formuleringarna och syftet med myndighetsansökningarna efter 1846. År
1850 var näringsverksamhet det uttalade syftet i en majoritet av ansökningarna
om myndighet. I sin genomgång av inkomna myndighetsansökningar 1850
fann Britt Liljewall explicita motiv att starta handelsrörelse i 57 av 97 ärenden.136
Formellt kontrakt framför situationsbestämd överenskommelse
I justitierevisionen finns två exempel från 1840 på kvinnor som blivit av med
sina krogrättigheter efter att de hyrt ut dem. Catharina Andersson besvärade sig
mot överståthållarämbetet för att hon dömts förlustig sina spiskvartersrättigheter enligt kungörelsen 4 juli 1817 på grund av att hon överlåtit dem till en
annan person. I ett kontrakt som visades upp hos överståthållarämbetet, och
som låg till grund för domen, överläts ’’följande spiskvarterslägenhet med därtill
hörande rättighet samt inventarier’’ till jungfru Åberg till en hyra av 5 riksdaler
banko i månaden. Tydligen hade Catharina Andersson varit sjuk en tid och inte
drivit någon verksamhet. Men hon hävdade i rätten att hon varken hade överlämnat rättigheterna till jungfru Åberg eller att hon hade uppburit några pengar
för detta. Catharina Andersson hävdade istället att det var hennes hyresvärd,
kapten Nyberg, som upprättat kontraktet och låtit jungfru Åberg förestå näringsverksamhet åt honom ’’såsom skänkjungfru’’ i samma lokal där hon
tidigare haft sin spiskvartersverksamhet. Catharina Andersson var uppenbarligen för sjuk för att kunna driva sin verksamhet, men hon hade ändå tillståndet
kvar trots att detta enligt regelverket skulle lämnas in om det inte användes.
Under hennes sjukdom hade antingen hon eller hennes hyresvärd låtit en annan
kvinna, jungfru Åberg, driva verksamhet i lokalen istället. Högsta domstolen
fastställde domen. 137
I det andra målet handlade uthyrningen tydligt om en affärsuppgörelse.
Wilhelmina Qvickström erkände för överståthållarämbetet att hon hyrt ut sina
krogrättigheter till en jungfru Algren, enligt ett ’’avtal med Qvickström att giva
henne månatligen 5 riksdaler banko och därtill föda utan betalning’’.138
Wilhelmina verkar således ha gjort upp ett avtal genom vilket hon tänkte
försörja sig, antingen därför att hon inte ville eller inte orkade driva verksamheten själv. Det finns dock inte någon diskussion om varför den
affärsuppgörelsen kommit till stånd.
136 Statsrådsprotokoll i justitieärenden 1840 januari-juni, även Liljewall 2013 s. 120-123.
137 1840103079, utslag 17/3 1840.
138 1840110174.
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Varken Catharina Andersson eller Wilhelmina Qvickström hade anmält till
överståthållarämbetet att de ville hyra ut sina näringar, vilket var en viktig faktor
för att de dömdes. Det fanns därför ingen överenskommelse med myndigheterna i ansvarsfrågan. Eftersom myndigheterna inte hade haft kunskap om
överlåtelserna hade de heller inte haft kontroll över rörelsen eller vem som
skötte den. Men den springande punkten i avgörandet av de här båda målen
formulerades som att det i båda fallen fanns ett kontrakt där verksamheten
överlämnades mot betalning. Vid rättegångarna diskuterades inga omständigheter kring varför överlämnandet gjorts. I Wilhelmina Qvickströms fall
framfördes sådana omständigheter visserligen i utlåtandena från överståthållarämbetet och polisbetjänterna till justitierevisionen, men de avfärdades
samtidigt som ovidkommande vid bedömningen av skuldfrågan.
skulle vi efter vårt begrepp handlat stridande emot vårt åliggande och författningens ordalydelse, i fall vi uraktlåtit nu rapportera förseelsen, sedan den blivit oss
kunnig, och följderna därav (vare sig genom okunnighet eller annan drivfjäder)
icke tillhört vårt bedömande.139

Som tidigare nämnts fick Wilhelmina Qvickström stöd för att återfå verksamheten både av polisbetjänterna som anmält henne och av överståthållarämbetet.
Hon låg uppenbarligen inte i någon konflikt med dem. Båda lovordade hennes
skötsel av krogen utöver den begångna förseelsen och beklagade det utfall den
fått.140 Trots detta dömdes Wilhelmina Qvickström eftersom hon hade begått
ett formellt regelbrott genom att hon ingått ett kontrakt utan att kontakta den
behöriga tillståndsmyndigheten. Högsta domstolen slog fast underrättens dom
eftersom det saknades rättskäl till ändring. Man tog dock fasta på det ’’fördelaktiga vitsord’’ som Qvickström fått av överståthållarämbetet och hemställde till
kungen om inte undantag kunde få göras i detta fall vilket också beviljades.141
De specifika omständigheterna i det enskilda fallet var av underordnad betydelse. Det var det formella regelbrottet som betonades i dessa mål. I
Qvickströms rättegång nämndes även som ett formalitetsbrott att hon inte anmält överlåtelsen. Överlämning och uthyrning betraktades därför i de här fallen
inte som enskilda överenskommelser eller undantag, utan som något som skulle
behandlas enligt bestämda former. Båda kvinnorna befanns också skyldiga av
högsta domstolen.
Enskilt ansvar för gift kvinna
Tidigare forskning har visat att hustruns ansvar för skulder diskuterades och
kom att bli viktigare redan under 1600- och 1700-talet. I kapitel tre konstate139 1840110174.
140 1840110174.
141 Högsta domstolen protokoll 7/10 1840, justitiedepartementet statsrådsprotokoll i
justitieärenden 26/10 1840.
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rades att hustrun fick möjlighet att förhindra försäljning av sin jord och ansvar
för hushållets skulder.
I justitierevisionen återfinns ett par exempel på att hustrur hävdade sitt självständiga ansvar för näringsverksamheten i relation till maken. Ett av dessa är
Elisabeth Dahm. Hon företräddes visserligen av sin make vid rättegången i
överståthållarämbetet, eftersom hon var förhindrad att inställa sig på grund av
sjukdom, men hon argumenterade senare i överklagandet till justitierevisionen
att hon skulle betraktas som enskilt ansvarig.
Har även överståthållarämbetet inblandat min man fältvaktmästaren Dahmm
uti saken och nyttjat några av honom begångna förseelser för vilka han pliktat,
till ett skäl emot mig, som betraktad i egenskap av näringsidkerska och således
ägande enskilt ansvar, ej har med min mans uppförande i någon måtto att
skaffa.142

Ur överståthållarämbetets protokoll framgår att ämbetet hade begärt fram uppgifter om makens förseelser, men dessa nämndes inte i själva utslaget utan där
var det näringsidkerskans egna förseelser som låg till grund för utslaget.143 Ett
liknande men inte lika uttalat ställningstagande gjorde också Elisabeth Björling
år 1800, när hon i sina besvär till kungen beklagade sig över att polisbetjänternas agg mot hennes make inverkat på hennes mål, trots att det inte skulle höra
till hennes sak.144 Båda kvinnorna argumenterade för att deras rörelse skulle
behandlas oberoende av maken och det äktenskapliga boet.
Ett exempel indikerar att hustruns enskilda ansvar också kunde användas
mot hustrun. Det gäller den tvist änkan Rolf hamnade i 1840 när hon dragit av
kronoutgifter hon hade i sin krogrörelse från tillgångarna i makens dödsbo.
Borgenärernas talesman ansåg att hon gjort fel:
emedan samma utskylder alldeles icke tillhört eller blivit debiterade för mannens
åkarrörelse, vars skulder skulle gottgöras av massans tillgångar, utan tvärtom
blivit påförda för hustru Rolfs enskilda krogrörelse, varmed massan och dess
redogörelse icke har att skaffa, och vilka änkan Rolf icke haft rättighet att upptaga
i redogörelseräkningen.145

Exemplet visar att hustruns näringsverksamhet betraktades som separat från det
gemensamma boet, liksom att maken inte ansågs betalningsskyldig för skulder
som hon hade i den. En sådan argumentation låg i detta fall i borgenärernas
intresse. Andra gånger låg det, som framgick i kapitel tre, i deras intresse att
betona boets enhet.
142 1820106002.
143 1820106002.
144 1800112016. Jämför också Sandvik 2002 s. 103 där hon påpekar att i Norge under andra
halvan av 1700-talet betraktades kvinnan i egenskap av verksamhetsledare som ansvarig för
driften även om det inte var hon själv som begått något fel.
145 1840110146 (originalets understrykning).
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Precis före sekelskiftet 1800 kom två regleringar som preciserade hustruns
ansvar för skuld. Dels den kungliga domen 1795 som förklarade att hustrun
kunde göras ansvarig för gäld som begåtts under äktenskapet, och dels den förordning som 1798 förklarade hustrun ansvarig för alla skulder tagna i hennes
enskilda näringsverksamhet. Bladh har hävdat att den här förordningen gjorde
att hustrun betraktades som ’’myndig’’ i sin egen näringsverksamhet. Qvist har
gjort samma tolkning av en likartad formulering i kommerskollegiums yttrande
1811, att det skulle ha rört sig om en ekonomiskt självständig gift kvinna. Jag
menar dock att man ska vara försiktig med att sätta dessa antingen/elleretiketter på företeelser eftersom det riskerar att överskugga de nyanser som
finns. Både Bladh och Qvist har också påpekat en paradox i att kvinnor tilldelades detta självständiga ansvar samtidigt som kvinnor var ’’omyndiga’’ i
äktenskapet, och underställda makens målsmanskap.146 Den paradoxen verkar
dock inte ha uppfattats i samtiden.
Förordningen 1798 handlade om reglering av skuldförbindelser. I första paragrafen stadgas till exempel att penningförsträckningar liksom pantsättning av
lösöre alltid skulle ske med två vittnen. Förordningen utfärdades också tillsammans med en ny konkursstadga. Ingenstans nämns något om
någon ’’myndighet’’. Den paragraf som behandlade kvinnors näringsverksamhet
stadgade att dessa skulle bära självständigt ansvar för skulder och kunna bysättas
i likhet med änkor.
Uti 5§ af 8 Cap. Utsökning Balken stadgas, at gäldbunden Mans Hustru ej må
bysättas, men wäl Enka der hon gälden sjelf gjort hafwer: och som de händelser
förefalla, at Hustru i afseende på köpenskap eller annan loflig näring, den hon efter
serskildt tilstånd idka får, skulder utan Mannens deltagande sig åsamkar; så finne
Wi, at i slikt fall Hustru lagsökas må och med henne förhållas bör, såsom om
Enka i ofwannämde Lagens rum förordnadt är.147

Paragrafen om kvinnors ’’myndighet’’ i egen verksamhet måste därför förstås
som ett led i att klargöra kreditrelationerna. Den hustru som självständigt drev
verksamhet skulle också självständigt kunna ställas till svars för de skulder som
var tagna i denna. Det ansvaret var baserat på hennes näringstillstånd, och således innebar det en auktorisering med syfte att klargöra ansvarsfrågan. Detta
behövde därför inte alls stå i motsats till makens målsmanskap även om tvistefrågor naturligtvis kunde uppkomma i enskilda ärenden.148 Det ansvar och
den ’’myndighet’’ som tilldelades gifta näringsidkerskor i och med denna formulering bör alltså tolkas som ett resultat av ett tydliggörande av ansvaret för
skulder --- inte som någon generell rättighet.

146 Qvist 1960 s. 165ff. och 248, Bladh 1997a s. 12, 1997b s. 133.
147 Kungl. förordning 26 juni 1798.
148 Bladh 1993 s. 48-50.
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Den tidigmoderna lagen var som vi sett, och som tidigare forskning också
konstaterat, flexibel och kunde utan problem innehålla motsägelser. Problemet
och paradoxen uppstår om hustrun betraktas som att hon var ’’myndig’’ i sin
rörelse: myndig som en generell rättighet, som ett antingen/eller, myndig ipso
jure. Det var först mot mitten av 1800 som hustruns ansvar för skulder började
anses stå i motsättning till makens målsmanskap.149 Qvist har också visat att
kommerskollegium inte ansåg att hustruns ansvar för sin näring stod i någon
konflikt med målsmanskapet.150 Det faktum att detta kunde ske och att det
inte verkar ha betraktats som paradoxalt är centralt. Det är först mot mitten av
seklet som detta framstår som en paradox och det har att göra med vilken syn
på regleringar man hade, som situationsbestämda eller generella.

Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har jag studerat vad olika typer av regleringar innebar för
kvinnors försörjningsmöjligheter. Ur analysen i kapitel två framgår att relativt få
mål i justitierevisionen explicit handlar om kvinnors arbets- och yrkesverksamhet. De som förekommer är i huvudsak brottmål: försvarslöshetsmål och brott
mot alkohollagstiftningen. Detta skulle kunna bekräfta en linje i tidigare forskning som säger att kvinnors arbete och verksamhet var marginaliserad, undanträngd och befann sig i utkanterna av den legitima verksamheten i ett rättsligt
tomrum. Vid en översiktlig analys verkar kvinnors näringsverksamhet bara
komma till synes genom förbud. Särskilt genom att de ställs till ansvar för brott
mot dessa förbud, som exempelvis brännvinsförsäljning på otillåten tid.
Ser man däremot närmare på materialet och på kvinnornas argument upptäcker man att referenser till kvinnors arbete förekommer relativt ofta och i flera
olika sammanhang, i ärenden som direkt handlade om tjänst eller verksamhet
men också i egendomstvister och i myndighetsärenden. Kvinnorna hänvisade
till arbete både som tjänstepigor och som självständiga näringsidkerskor för att
plädera för försörjningsmöjligheter och för att framställa sig själva som förmögna att ta ansvar. Ansvaret byggdes upp av en självförsörjningsmoral som
framställde den självständiga försörjningen som samhällsnyttig i motsats till
fattigvård och tiggeri. Den framhölls genom referenser till kvinnornas eget arbete för sin och de sinas försörjning och välstånd. Dessa referenser fungerade
därför nästan alltid som positivt förstärkande på kvinnornas argumentation.
Under 1700-talet började det skapas explicita regler också för kvinnors näringsverksamhet. Den lagstiftning som infördes i mitten av 1700-talet med
behov som grund innebar på flera sätt att det rättsliga tomrummet för kvinnlig
näringsverksamhet minskade. Nu tilldelades vissa kvinnor rättigheter enligt
149 Jämför Winberg 1985 s. 68, Gadd 2007 s. 92f.
150 Qvist 1960 s. 167, även H Lindström 1923 s. 153.
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definierade principer. Samtidigt blev det också tydligare att dessa principer
skilde sig från den övriga näringsverksamheten på några viktiga punkter. De
grundades på en behovsprövning istället för utbildning och de var undantagna
från burskapskrav. De kvinnor som fick näringstillstånd kan därför sägas ha fått
auktorisation genom detta, men det var en begränsad auktorisation som inte
likställde dem med de burskapsägande näringsidkarna. Auktorisationen var
villkorad av försörjningsbehovet vilket dessutom var kopplat till en oförmåga att
försörja sig på andra sätt, till exempel genom pigtjänst.
Att koppla samman denna behovsstyrda verksamhet med fattigvården som
ibland gjorts i tidigare forskning blir däremot problematiskt i ljuset av hur
kvinnorna i justitierevisionen argumenterade för försörjningsmöjligheter i sina
pläderingar för näringsrättigheter eller myndighet. I sina argumentationer tog
kvinnorna avstånd ifrån fattigvården och ställde en nyttig självförsörjning mot
att vara en betungande börda för samhället. Kvinnorna bad heller inte om
pengar, utan vad de pläderade för var en möjlighet att själva få försörja sig.
Elisabeth Dahm underströk att hon sökte ’’med äran förtjäna sitt bröd och sin
bärgning’’, Catharina Edwall ställde krogrättigheten mot att falla samhället till
last och samma motsatsställning gjorde polisbetjänterna när det gällde
Wilhelmina Qvickström. De här kvinnliga näringsutövarna kan därför varken
betraktas som del av skrånäringarna eller som del av fattigvården utan måste
betraktas som något eget.
Kvinnors verksamhet reglerades alltså genom en behovsprincip. I praktiken
innebar det att rättighetstilldelningen gjordes utifrån en bedömning av deras
försörjningsbehov, erfarenhet av verksamhet, grupptillhörighet och tillförlitlighet. Vad som är viktigt är att dessa bedömningar inte gjordes utifrån några
generellt definierade krav utan med grund i en bedömning av den specifika
kvinnan och hennes specifika situation. De så kallade kvinnliga näringsrättigheterna tilldelades således genom mer eller mindre formaliserade
överenskommelser med myndigheterna. Som framkommit verkar myndigheterna regelmässigt ha frångått regler och gjort upp särskilda överenskommelser
utan att det innebar något problem, så länge ansvaret för verksamheten var klar
i det specifika fallet. Det här sättet att förhålla sig till reglerna innebar en form
av semireglering; reglering som inte hade sin grund i formell auktoriserande
lagstiftning utan i en etablerad praxis om överenskommelser mellan myndigheterna och kvinnorna. Regleringen var inte generell utan baserad på situationen.
Den var också förhandlingsbar, vilket syns i behandlingen av de sanktionerade
uthyrningarna. Det reglerade förbudet kunde kringgås genom en ömsesidig
uppgörelse. Så länge ordningen behölls och myndigheter och skrån ansåg att de
hade tillräcklig kontroll var inte en bokstavlig efterlevnad av själva reglerna
nödvändig. Flexibiliteten var stor. För kvinnorna innebar det ett visst handlingsutrymme samtidigt som det också innebar en osäkerhet.
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Behovsprincipen verkar också ha fått en annan effekt. Genom att behovet
definierades som bristande arbetsförmåga innebar det att kvinnorna som beviljades näringstillstånd ofta inte själva var kapabla eller villiga att driva verksamheten. Det verkar ha funnits en tendens till att kvinnorna använde tillstånden
som en form av pensionslösningar, där den faktiska driften av verksamheten
överläts på någon annan mot betalning. Att man tog hänsyn till behov kan
alltså betraktas som en drivkraft till en semireglerad arbetsmarknad, där de som
faktiskt drev näringarna inte gjorde det i kraft av behovslagstiftningen.
Det finns dock tecken på att denna flexibilitet minskade mot mitten av
1800-talet till förmån för en syn som innebar att rättigheter var mindre situationsbundna och mer generellt formulerade. Något som tyder på en sådan utveckling är att uthyrningsärendena minskade i omfattning i handelskollegium
samtidigt som påföljderna för ogiltiga överenskommelser hårdnade. Det formella rättighetsbeviset, tillståndet, som verkar haft mindre betydelse tidigare
verkar ha blivit viktigare mot mitten av 1800-talet. Ett tecken på det är den
betydelse som kontraktet tillmättes i Wilhelmina Qvickströms och Catharina
Anderssons ärenden 1840. De hade ingått icke tillåtna kontrakt och därför
dömdes de.
En liknande utveckling kan utläsas ur myndighetsansökningarna. För det
första finns den utveckling som Liljewall pekat på att myndighetsansökningarna
utvecklades från att vara undantagspläderingar till rättighetsanmälningar. Undantagbeviljningen var situationsberoende och krävde en specifik motivering till
varför undantag skulle beviljas i det specifika fallet. Så såg myndighetsansökningarna också ofta ut under större delen av perioden. 1840 dyker dock en
annan typ upp som saknar dessa motiveringar. Den här utvecklingen måste
förstås som beroende av den formalisering av dispensförfarandet som beskrevs i
kapitel tre: att myndighet som rättslig företeelse definierades och begränsades.
För det andra så skedde samtidigt och delvis sammanhängande en förskjutning i myndighetsförklaringarnas funktion, från att vara en möjlig
försörjningsväg till att bli en rättsligt reglerad förutsättning för självständigt
handlande. När kvinnorna pläderade för myndighet som en undantagsförmån
gjordes det i relation till andra möjliga försörjningsvägar. De förklarade att de
inte kunde eller inte förväntades inneha årstjänst, och att de inte hade tillgång
till egendom som kunde ge dem en försörjning. Att skaffa sig myndighet framstår därför som en försörjningsväg bland andra. När kvinnorna 1840 begärde
myndighet framställdes den mer eller mindre som en förutsättning för en
ståndsmässig försörjning. Konstruktionen av tillförlitlighet förflyttades från en
individuell bedömning till en formell rättslig reglering. Genom näringslagstiftningen 1846 gjordes formell myndighet till ett villkor för kvinnlig
näringsverksamhet. Då slopades samtidigt också behovskravet. För gifta kvinnor
innebar det att deras näringsverksamhet villkorades av makens samtycke, och
för ogifta kvinnor innebar det ett krav på myndighetsförklaring.
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KAPITEL 5

Äktenskap --- Hustrupositionen som
befattning

Endast löjtnant von Bonnecreutz befallningar voro som gällde, men alldeles icke
fruns befallningar. Och fru von Bonnecreutz var alltid sparsam och
hushållsaktig.1

Så beskrev ett vittne förhållandet i det Bonnecreutzka hushållet för att visa att
dess obestånd hade orsakats av maken. På så sätt ville vittnet styrka fru von
Bonnecreutz boskillnadsansökning 1820. I kapitel tre konstaterades att Anna
von Bonnecreutz ansökan om att få skifta undan sin del av boet hade underkänts i både underrätten och hovrätten, dels eftersom det äktenskapförord hon
åberopat förklarats ogiltigt, och dels därför att skulderna ansågs som uppkomna
under äktenskapet och inte genom makens enskilda ’’vållande och förgörelse’’.
Hustrun förklarades därför ansvarig för skulderna tillsammans med maken.
Då vände sig Anna von Bonnecreutz till högsta domstolen och bad om att
istället få redogöra för det ’’oekonomiska förhållandet inom huset under herr
löjtnant von Bonnecreutz livstid och huruvida husets obestånd kan böra tillskrivas hennes eller hans misshushållning’’. Flera vittnen berättade att maken
eftersatt gårdens skötsel för att istället ställa till kalas, till vilka gårdens anställda
engagerades och förhindrades från att istället ägna sig åt nyttiga sysselsättningar
som hustrun uppdragit åt dem. Ett vittne berättade till exempel att hustrun
engagerat tjänstefolket till stortvätt men att husbonden samma dag bjudit hem
sexton personer ’’till kalas’’ och att tvätten därför måste avbrytas för att tjänstefolket skulle ’’hjälpa till och passa de främmande’’. Ett annat vittne berättade att
han flera gånger, av löjtnanten ’’och tvärt emot fruns samtycke’’, beordrats att
’’eftersätta arbete på åker och äng för att från staden avhämta dryckesvaror’’.
Flera av vittnena påtalade också att maken fysiskt hade misshandlat hustrun.
Han sades bland annat vid ett tillfälle ha släpat hustrun i håret runt gården inför
tjänstefolket.2
1 1820208171, nedre justitierevisionens protokoll 13/5 1820.
2 1820208171.
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Vad Anna von Bonnecreutz försökte visa var alltså för det första att maken
var den som genom sina laster ruinerat hushållet, för det andra att hon var en
mycket ansvarfull och tillförlitlig person, och för det tredje att eftersom makens
befallningar alltid gällde över hennes hade hushållet ruinerats trots hennes protester. Anna von Bonnecreutz och andra hustrur som kom inför domstol i
tvister med sina män behövde ställa sina makar till svars för ett oansvarigt och
olagligt agerande. Det gällde både i ekonomiska och i äktenskapliga tvister.
Därför behövde de argumentera för vad som ingick i makens befogenhet som
målsman och husbonde, och för vilka begränsningar av målsmanskapet som
borde gälla. Samtidigt behövde de också klargöra vilka krav som ställdes på en
hustru, och bevisa att de uppfyllt sina plikter som en sådan för att friskriva sig
från ansvar.
Hustrun --- en befattning
Begreppet hustru är idag en civilståndsbeteckning, som visar att en kvinna är
gift med en man som är i livet. Tidigare har det haft en betydligt bredare betydelse än så. Under den tidigmoderna perioden var hustru en titel som i
forskningen framför allt har förståtts som att den framhävt den gifta kvinnans
sociala ställning och position i hushållet. Nyare forskning har visat att begreppet
hustru fram till 1800-talet inte enbart var kopplat till äktenskaplig status. För
engelska förhållanden har Amy Louise Erickson visat att titeln ’’mistress’’ eller
’’Mrs.’’ helt saknade koppling till äktenskaplig status före 1800-talet. Istället
talade den om att kvinnan hade en viss social position: ’’a woman who governs’’.
De som tilltalades ’’Mrs.’’ hade en viss social ställning, de var innehavare av vissa
resurser som till exempel jord eller näringsrättigheter. Men de behövde inte vara
gifta.3 När det gäller Sverige har Christopher Pihl och Maria Ågren visat att den
kanske främsta betydelsen av begreppet ’’hustru’’ under den tidigmoderna perioden var att kvinnan i fråga var vuxen och kapabel att ta ansvar för sina egna
handlingar. Det var en betydelse som korresponderade med begreppet matmoder och pekade mot en kvinna med ett ansvarsområde: hushållets inre
angelägenheter, något som också omnämndes som nyckelansvaret. I relation till
en arbetsgivare beskrevs kvinnan mer som en egen individ än utifrån sin relation till sin make. Titeln hustru användes både om änkor och gifta kvinnor utan
att det alltid var klargjort vilket civilstånd de hade.4
Hustruns nycklar har ansetts vara en viktig ansvarssymbol. Hustruns bärande
av husets nycklar har tolkats som intimt förknippat med hennes ledning av och
ansvar för hushållet --- den som bar nycklar var husfru. Lizzie Carlsson har hävdat att bärande av nycklar de facto kunde göra att kvinnan betraktades som
husfru även om relationen till mannen inte var legaliserad. Detta blir begripligt
om hustrubegreppet inte främst handlade om kvinnans status som gift.
3 Erickson 2014.
4 Pihl 2012, Pihl & Ågren 2014. Även Hansen 2006 s. 133.
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Christopher Pihl menar att det var matmoderspositionen som gav kvinnor
auktoritet, främst riktad inåt mot de underordnade medlemmarna i hushållet,
men även utåt gentemot andra hushåll.5
Pihl och Ågren menar att hustrutiteln i sin betydelse ’’en kvinna med ansvar’’
bör uppfattas som en ’’yrkesliknande beteckning’’ för den som förestod ett hushåll. Det kunde dels vara det egna hushållet, dels andras hushåll där kvinnan var
anställd i en ansvarsposition. Att matmoder ska betraktas som ett yrke eller en
befattning styrks också av den särställning som nyckelpigorna --- de pigor som
fått förtroende att bära nycklar --- hade när de innehade husfruansvar.6 Om
hustrun under den tidigmoderna perioden bör betraktas som en befattning eller
ett yrke blir frågan hur auktoriseringen av detta såg ut --- man måste titta på
vilka rättigheter och skyldigheter som följde på den befattningen. En annan
viktig fråga blir också hur en sådan befattning förhöll sig till den hierarkiska
relationen mellan makarna. Givet den ökade betoning av målsmanskapet under
början av 1800-talet som framkom i kapitel tre och fyra, kan man fråga sig vad
som hände med denna befattning när den formellt juridiska relationen mellan
makarna kom att spela större roll?

Matmodersbefattningen i justitierevisionen
Kvinnor i justitierevisionen, men även domstolarnas företrädare, hävdade att
med hustrustatusen skulle följa vissa rättigheter och skyldigheter. I flera fall
åberopades detta med explicita referenser till ’’hustrurätt’’ eller liknande formuleringar. När kämnärsrätten 1760 avslog hustru Silenias ansökan om ekonomisk
ersättning för den tid hon bott separerad från maken, motiverades det utslaget
med att hon under pågående äktenskap skulle ha sin hushållning tillsammans
med maken och således ’’under en sådan sammanlevnad, njuta föda och underhåll, samt de fri och rättigheter som en laggift hustru tillkomma’’.7 Ett annat
exempel är Juveleraren Lindströms hustru Jeanette Tourbié som 1840 vände sig
till justitierevisionen för att överklaga makens beviljade skilsmässa och:
…åter försätta mig i min lagliga rätt såsom juvelerare A. P. Lindströms äkta
hustru, vars skyldigheter jag lika litet uraktlåtit som försuttit dess rättigheter.8

I båda de här fallen talas om en hustruposition med åtföljande rättigheter och
skyldigheter. Det talar för att det fanns en uppfattning om att med hustrupositionen följde en viss status och ett visst handlingsutrymme. Sammanlagt har
5 L Carlsson 1942, Pihl 2012 s. 125f., se även Marklund 2004, s. 148ff, Hansen 2006 s. 80,
Ekholst 2009 s. 210f.
6 Pihl 2012 s. 125f., Pihl & Ågren 2014.
7 1760106022.
8 1840110092, Jeanette Tourbié till justitierevisionen.
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jag funnit åtta mål där explicita referenser till ’’hustrurätt’’ förekommer mellan
1760 och 1840.9
I dess vedertagna betydelse är hustrurätt ett juridiskt och ekonomiskt begrepp. Den definition av begreppet som återfinns i SAOB refererar till hustruns
del i det gemensamma boet, det vill säga hennes giftorätt.10 Med denna betydelse förekommer begreppet också i justitierevisionen. Så användes det till
exempel av löjtnant Drake när han ville legalisera sin förbindelse med Christina
Norell och tillskriva henne hustrustatus och rätt till hans kvarlåtenskap trots att
de inte var vigda. I ett testamente förklarade han att hon skulle äga all rätt till
hans person, status och egendom som ’’lag och författningar en hustru tillägga’’.
Vid ett senare tillfälle refererade han till detta som att han ’’tillagt henne hustrurätt’’ till sin kvarlåtenskap. Christina Norell sökte sedan att få dessa
rättigheter med grund i att testamentet försäkrade henne ’’hustrurätt och arvsrätt efter honom’’.11 I den här betydelsen handlar hustrurätten om en
egendomsrätt och kan inte förstås som en befattning.
Men referenser till hustrurätt i en bredare betydelse förekommer i justitierevisionen, som hos Jeanette Tourbié. En sådan specifik rättighet kunde referera
till hustruns roll om moder. Högsta domstolen dömde 1797 professor Sjöberg
att lämna hustrun ’’den rättighet en laglig hustru tillkommer’’, åsyftande just hennes rätt som moder att träffa sina barn. Hustrun, Anna Geloch, anklagade också
i en senare rättegång sin make för att svartmåla och förfölja henne med sina
anklagelser och åberopade explicit samma hustrurättigheter som hon menade
att maken kränkt när han utan att ha fått hennes samtycke tagit hennes barn ur
huset och placerat dem i pension. Det, menade hon, var exempel på makens
’’självtagna myndighet och hårda medfart’’ eftersom vården av barnen skulle
betraktas ’’såsom öm maka och mor tillhörande rättighet’’.12 I det här fallet refererade hustrurätten alltså till moderns rätt att vårda sina barn, en modersrätt.
Framför allt diskuterades dock hustruns rättigheter och skyldigheter i justitierevisionen i förhållande till hennes rätt, och skyldighet, att förestå den inre
hushållningen, det som kan kallas matmodersrätt, som i Anna von Bonnecreutz
fall. Det är utifrån den här praktiken som man tydligast kan diskutera hustrun
som en befattning.

Matmoderns rätt --- ett självständigt ansvar
Anna Östermark sökte 1779 skilsmässa från sin man hos justitierevisionen.
Efter bara sju veckors äktenskap hade hon lämnat maken och huset i Skinnar9 1760106022, 1780101095, 1780106057, 1800108112, 1820103027, 1820208171,
1840108170, 1840110092.
10 SAOB ’’hustrurätt’’.
11 1820103027.
12 1800108112, och kungl. dom 30/1 1797. Se även 1840110092.
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viken i Stockholm och flyttat hem till sin mor. Som förklaring uppgav hon att
maken inte alls hade varit vad han, före bröllopet, utlovade att vara. Istället för
att visa kärlek och respekt hade han uttryckt förakt och inskränkt hennes frihet.
Han hade hindrat henne både från att besöka vem hon ville och från att bestämma över den inre hushållningen. I en skrift till kämnärsrätten förklarade
hon att maken kränkt hennes position som hustru:
Ifrån första stunden av mitt inträde i dess hus har jag saknat det varma hjärta,
det öppna förtroende, den grannlaga högaktning, den frivilliga hövlighet, den
nödiga myndighet och den anständiga frihet, en hederlig hustru tillkomma borde…
min rätt till nycklar och diss[sic], ja ända in till sängen kränkt, nästan allt dess
både veterligen och föregivna myckna bohag undanhållit, min hushållning
ogillad och för oduglig förklarat, sidvördnad och grovheter i ord, åthävor och
gärningar varit min dagliga plägnad…13

I alla instanser gav hon målande beskrivningar av hur maken brustit i respekt
mot henne, något hon beskrev som ’’hårdhet’’. Maken hade klagat på hennes
hushållning och gått så långt att han låtit sin syster dela hushållsansvaret med
henne. Hon anspelade därmed på att den inre hushållningen skulle vara hustruns självständiga ansvarsområde, en rättighet som manifesterades genom
nycklarna. Anna Östermark åberopade uttryckligen sin rätt till husets nycklar.
Resonemanget visade sig också vara fruktbart. Anna Östermarks argument
om sin rätt till nycklar och att förestå den inre hushållningen fick gehör i rättsinstanserna. I vittnesförhören i kämnärsrätten var hushållningsansvaret ett
återkommande ämne, dels diskuterades svägerskans ställning i hushållet och dels
diskuterades huruvida maken hade klagat på hustruns sätt att sköta hushållet.
Det faktum att maken hade inkräktat på hustruns ansvarsområde var också
hovrättens främsta skäl för att anse maken delaktig i missämjan mellan makarna: att han ’’Weckström emot hennes vilja anförtrott sin syster inre
hushållningen och boets nycklar, jämväl ock, att --- förtroendet i så måtto blivit
spillt och kallsinnigheten tillväxt’’. Som ytterligare bevis för makens ’’avoghet’’
hänvisade hovrätten till att maken påstått att han inte var far till hennes barn.
Hovrätten klargjorde dock samtidigt att makens överträdelser ändå inte varit
tillräckliga för att ge henne anledning att överge huset, varför hustrun tillsammans med maken dömdes som skyldiga.14
Makens brott hade två nivåer: för det första hade han faktiskt begränsat hustruns ansvar och för det andra hade han uttryckt åsikter om hur hon skulle sköta
ansvaret liksom fällt kommentarer om hennes sätt att göra detta. Anna
Östermark argumenterade således för att den inre hushållningen var hustruns
område, och att mannen inte skulle lägga sig i vare sig direkt genom faktisk
begränsning eller genom att fälla kommentarer eller ha åsikter om hur det skulle
skötas. När han gjorde det kränkte han hennes rätt till detta ansvarsområde.
13 1780101095, Anna Östermark till kämnärsrätten.
14 1780101095, hovrättens förklaring till justitierevisionen.
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På samma sätt åberopade Märtha Stenberg den inre hushållningen som ett
självständigt ansvarsområde när hon sökte skilsmässa sextio år senare, 1840.
Hon hade också övergivit huset till följd av vad hon beskrev som makens
’’hårdhet’’. Makarna hade gift sig 1834 och fått två barn tillsammans, men när
de varit gifta i två och ett halvt år lämnade hustrun huset, maken och deras
gemensamma barn. Anledningen som hustru Stenberg framförde till att hon
övergett huset var att maken var en tyrann. Hon anklagade honom för att ha
överdrivit ’’härskaremyndigheten’’ över henne. I hustru Stenbergs argumentation finns anspelningar på makens makt och våld, och en hustrus och
underlydandes rädsla för denna makens makt. Men i målet framkom aldrig
något fysiskt våld. Vad Märtha Stenberg menade med den överdrivna
härskaremyndigheten var att maken inkräktat på hennes självständiga ansvarsområde.
Inom den husliga krets som bör vara matmoderns friare verksamhet förbehållen,
måste jag i det minsta som det största avvakta min mans föreskrifter och befallningar, … ja ända till berövad - någon tid - makten att själv bryta den hungriga
vårt bröd, emedan jag saknade även det förstånd, som urskiljer givmildhetens
rätta mått och gränser.15

Berättelserna i målet handlar om att maken begränsat hustruns rörelsefrihet
genom att hindra henne från att besöka kyrkan och sina släktingar och genom
att maken velat ha kontroll över hur hon skötte hushållet. Han ska själv ha
behållit nycklarna till de utrymmen där livsmedlen förvarades och hindrat hustrun från att dela ut allmosor till behövande. Slutligen ska han också ha visat
misstroende mot hustruns förmåga att sköta sina uppgifter. Märtha Stenberg
åberopade ett ansvar för den inre hushållningen på vilket maken inte fick inkräkta, varken genom faktisk handlingsbegränsning eller genom att uttrycka
åsikter om hennes sätt att sköta uppgiften. För Märtha Stenberg var makens
inkräktande på hushållningens område ett grundläggande argument för hans
tyranni och våldsamhet.
Kyrkorådet gav henne rätt och förmanade maken. I kyrkorådets formulering,
som också övertogs av konsistoriet, är hustruns ansvar och auktoritet mer definitivt uttryckt.
Mannen förmanades att lämna sin hustru de rättigheter och den tillsyn av husets
inre angelägenheter, vilka tillkomma hennes befattning. 16

Ansvaret beskrivs som direkt sammanhängande med att hon innehade en befattning, matmodersbefattningen.

15 1840108170, Märtha Stenberg till häradsrätten (originalets understrykning).
16 1840108170, häradsrättens protokoll.
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I vittnesförhören var fördelningen av hushållsbestyren en viktig fråga och
makens intrång fördömdes av flera vittnen. Att maken skulle övervaka den inre
hushållningen beskrevs av ett vittne som ovanligt och konstigt.
Rörande hushållsbestyren i svarandenas hus, förklarar vittnet sig aldrig
någonstädes hava förnummit, att mannen eller husbonden så även i de minsta
delar själv ombesörjt hushållningen, som händelsen varit hos svarandena, vilket
vittnet tillskriver Brismans medfödda misstanke att hans egendom annars bleve
av misshushållning förstörd, och anför vittnet såsom exempel i avseende på detta
senare förhållande, att Brisman själv för det mesta i dess eget rum förvarade det
bröd, som skulle utdelas till ankommande fattiga vilka då av honom emottogo
allmosor, att han själv merändels alltid förvarade nycklarna till in och uthusen, av
vilka senare dock matboden var tillgänglig för hustrun, och att humle till
bryggning ofta inbars och utvägdes i hans rum, dit mjölken från ladugården
jämväl en gång, möjligtvis av tillfällig orsak, infördes och inlåstes.17

Det normala framställs som att hustrun själv skulle bära ansvaret och att maken
skulle lita på henne. Att maken, som i det här fallet, själv förvarade livsmedlen
och hindrade hustrun från att dela ut allmosor svarade inte mot ett sådant självständigt ansvar.
Några vittnen kom till makens försvar, men inte genom att ge honom rätt att
inkräkta på hustruns område utan genom att berätta att han inte gjort det.
…Aldrig hörde jag sekreteraren på minsta sätt misstro frun, utan ägde hon alltid så
väl när sekreteraren var borta som hemma, nycklarna att komma i alla rummen
och förråden med undantag av sekreterarens spannmål och till penningarna, allt
det övriga kom frun till när hon ville. Aldrig har jag hört eller sett att sekreteraren
på minsta sätt bevakade sin fru. Frun skötte själv hushållningen inom huset, varmed
sekreteraren vid flera tillfällen förklarade sig vara mycket nöjd, men bad ock vid
flera tillfällen att då någon artikel av förråden började närma sig till slut,
sekreteraren därom i tid skulle bliva underrättad för att bliva i tillfälle att i tid
anskaffa vad som felades.18

Försvaret gick alltså ut på att maken inte hade brustit genom att inkräkta på
hushållningen utan låtit hustrun självständigt sköta denna. Han hade således
aldrig utfört handlingen att frånta hustrun nycklarna och han hade inte kontrollerat livsmedelsåtgången. Det enda han hade gjort var att han bett hustrun
underrätta honom om något fattades så att han kunde underlätta hennes arbete.
Vittnesmålet syftade alltså till att bevisa att maken inte krävt någon auktoritet
på hushållningens område.

17 1840108170, Inga Mörks vittnesmål i häradsrätten.
18 1840108170, Anna Jonsdotter Rasks vittnesmål i häradsrätten.
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Hustruns rätt till ansvar över den inre hushållningen framstår som klar och
respekterad i det här fallet. Hustruns självständiga rätt till den inre hushållningen återfinns också i häradsrättens utslag som sammanfattade och drog
slutsatsen:
…att svaranden Brisman förrått ett misstänksamt och mindre grannlaga förhållande mot sin hustru i och för hennes bestyr med den inre hushållningen, vilket
sannolikt grundlagt hennes beslut att skilja sig ifrån huset, vartill hon dock icke
ägt laglig rättighet… prövar häradsrätten… Brisman såsom mera vållande till
missämjan… hustru Brisman, för mindre vållande...19

Liksom 60 år tidigare i Östermarks fall slog häradsrätten fast att den inre hushållningen skulle betraktas som ett hustruns ansvarsområde, på vilket maken
inte borde inkräkta. I båda fallen klargjordes dock att makens brott inte kunde
klassas som så allvarligt att det gav hustrun rätt att överge huset och bryta upp
äktenskapet.
Tidigare forskning om äktenskapskonflikter har visat att nyckelsymboliken
var i bruk en bra bit in på 1800-talet. Studier av skilsmässokonflikter har visat
att det var hustrun som ansvarade för övervakningen av hushållets materiella
resurser. Marklund finner också att en frekvent förekommande orsaksförklaring
till de krackelerade hushållen var att hustrun utestängts från ansvaret för den
inre hushållningen.20 Marie Lindstedt Cronberg har funnit referenser till husfruansvar så sent som 1867. Men hon betonar att kyrkoråden inte i något av
hennes exempel från 1800-talet hänvisade till nyckelmakt eller till någon auktoriserad position för hustrun, utan menar att maken hade blivit hemmets
härskare med högsta beslutanderätt på alla områden: ’’hustyrannen syns i 1800talets konsistorieprotokoll men osynliggörs i bedömningen’’.21
Som vi sett av exemplen ur justitierevisionen fanns uppenbarligen uppfattningen att hustrun självständigt skulle ansvara och driva den inre hushållningen
kvar så sent som mot mitten av 1800-talet. Sättet att tala om detta ansvar innebär också att hustruns ansvar för den inre hushållningen betraktades som en
rättighet, och att den rättigheten hängde ihop med att hustrun innehade en
befattning som matmoder. Jag har inte funnit något som motsäger denna slutsats i mitt material. Det finns således inte något exempel där den inre
hushållningen betraktades som något annat än hustruns ansvarsområde, det vill
säga där maken tillskrevs en rätt att inkräkta på detta eller där det beskrevs som
hans ansvar. Däremot var det inte alltid som hustruns rättighet till självständigt
ansvar åberopades av parter i ärenden där en sådan argumentation hade kunnat
förekomma, och det var inte heller alltid som rätten efterfrågade de husliga
förhållandena.
19 1840108170, häradsrättens utslag.
20 Fiebranz 2002 s. 306, Marklund 2004 s. 121.
21 Lindstedt Cronberg 2009 s. 120 och 299-300, även Eriksson 2010 s. 194.
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Matmoderns skyldigheter --- sparsamhet och god hushållning
I kapitel tre konstaterades att häradsrätten frikände Catharina Jonsdotter från
delaktighet i makens skuldsättning, eftersom de ansåg att hon tydligt påtalat att
hon nekade till makens försäljning av hennes fasta jord. Hon hade hävdat sin
rätt. Men i domen gjorde häradsrätten ytterligare en bedömning i anslutning till
det utslaget:
Nu emedan icke allena med vittnen är upplyst, att Catharina Jonsdotter långt
ifrån att deltaga i sin mans nog täta avhandlingar och hemmansköp däråt icke
sällan yttrat sitt missnöje, fastän hon, som icke kan vara tvivelaktigt, under det
hon vårdat inre hushållningen, varit idog och sparsam, hennes enda plikt som
husmoder…22

Som ett tankeexperiment kan man fråga sig vad domen hade blivit ifall
Catharina Jonsdotter inte hade ansetts idog och sparsam i denna sin
hushållning. Det är naturligtvis omöjligt att veta, men eftersom bedömningen
av hustruns hushållsegenskaper har infogats i utslaget får man anta att de ansågs
av vikt. I det här fallet kontrasterades också hustruns sparsamhet mot makens
vidlyftiga spekulationer vilket framställde hustrun som ansvarstagande för hushållet, som en god matmor, och maken som den oansvarige. Det accentuerade
hennes oskuld i motsats till makens skuld.
Hur hustrun uppträdde eller uppfattades uppträda hade betydelse. Att hustrurna var sparsamma och hushållsaktiga användes som försvar, både för att visa
att de inte varit delaktiga i makens gäld, och för att visa på oskuld till den äktenskapliga missämjan.23 I rättegången åberopade Catharina Jonsdotter ett antal
vittnen till stöd för sin oskuld. Vittnena berättade att hustrun givit sitt missnöje
med makens affärer till känna, vilket var ägnat att påtala att hustrun inte hade
delaktighet i skulderna och att visa på hennes avståndstagande.24 Till stor del
gjordes detta genom att samtidigt visa på hustruns hushållningsförmåga:
… hustru Catharina Jonsdotter i hushållet iakttagit en försiktig sparsamhet, så att i
vittnets tanke hon icke bidragit till den oförmögenhet, vari sökandena råkat, men
hade för vittnet klagat att, det efter orden ’’ej gick framåt; och i övrigt har vittnet
hört berättas att hon förebrått sin man hans sätt att hushålla.25

22 1820202221, häradsrättens protokoll.
23 Av de 56 mål som behandlar äktenskapliga tvister diskuteras hustruns hushållning,
sparsamhet och ansvar för hushållet i 22 mål 1760103003, 1760106022, 1780101065,
1800103078, 1800107080, 1800108112, 1820102074(1820110103), 1820103027,
1820106008, 1820106105, 1820108034, 1820202221, 1820208171, 1820209072,
1820212112, 1820212142, 1840102138, 1840108170, 1840108170, 1840110092,
1840111169, 1860100278.
24 Se kapitel 3.
25 1820202221, Jonas Erssons vittnesmål i häradsrätten.
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… hennes hushållning alltid varit god och försiktig icke slösaktig eller överflödig
utan alltid avpassat sin hushållning efter sina omständigheter så väl den ena tiden
som den andra --- aldrig haver hon sökt andras behov utan alltid haft dem inom
egna dörrar, men dock med mycket bekymmer haver hon gått sin hushållning till
mötes för en sten[sic.] man och maka som alltid ingått i vidlyftigheter henne
oveterligen och ovetandes[sic], ty hon haver flera gånger förmanat och rått honom
att han aldrig skulle ingå i några handlingar…26
… hustrun alltid varit försiktig icke slösaktig eller överflödig utan hållit sin hushållning såväl vinter som sommar ordentligen men dock med mycket bekymmer
för Anders Svenssons handlingar…27

Vittnena beskrev hur Catharina Jonsdotter försökt hålla hushållets utgifter
inom rimliga gränser och försökt utnyttja de resurser som fanns, samtidigt som
maken inte hade gjort detsamma. Det var alltså inte bara Catharina Jonsdotters
direkt påtalade avståndstagande från skulderna som utgjorde bevisningen för att
hon kunde friskriva sig från deltagande i makens gäld. Ytterligare ett sätt att
motbevisa ett deltagande var att samtidigt visa på en nyttig och sparsam hushållning. På samma grunder beviljades även hustru Calissendorff boskillnad av
rådhusrätten:
emedan … allmänt kunnigt är att fru Calissendorff den korta tid av tvenne år
hon med handelmannen Calissendorff sammanlevat, ingalunda på något sätt eller
i någon den ringaste må varit till hans åsamkade gäld vållande, utan fast mera
genom sparsam levnad och ordentlig hushållning hava sökt och befrämjat boets fördel
och bästa.28

Rådhusrätten refererade till en allmän kunskap om att hustrun inte varit delaktig i skuldsättningen av boet. Denna allmänna kunskap talade om att hon
samtidigt varit sparsam i sin hushållning och därmed visat att hon haft hushållets bästa för ögonen.29
Hustrurna framhävde sin sparsamhet och sin goda hushållning även i fall av
äktenskaplig osämja där skuldansvar inte var en del av problematiken, utan
tvisten handlade om ansvaret för det äktenskapliga uppbrottet. En vittnesutsaga
till Märtha Stenbergs försvar konstaterade att oenigheten kunde förklaras av att
26 1820202221, Esbjörn Anderssons vittnesmål i häradsrätten.
27 1820202221, Johan Gottfridssons vittnesmål i häradsrätten.
28 1820109072, rådhusrättens dom. Boskillnaden avslogs sedan i högre instanser eftersom det
inte funnits något giltigt äktenskapsförord och skulderna ansågs gjorda för de äkta makarnas
gemensamma bästa och inte genom makens ’’särskilda förgörelse’’, och om affärerna lyckats skulle
de ha utfallit till hustruns ’’fördel och båtnad’’. Se kapitel 3.
29 Samma argumentation fördes även av Mariana Horn när hon sökte boskillnad. I sin
deduktion hävdade hon att den ifrågavarande skulden skulle betraktas som makens enskilda
medan hon ’’som gift och ogift fört det mest inskränkta levnadssätt samt den mest både
sparsamma och förnuftiga hushållning, således i ingen måtto bidragit till den allt för betydliga
min hela så nyliga ärvda ansenliga egendom medtagande skuldmassa’’, 1820212112 Mariana
Horns deduktion. Hennes boskillnadsansökan avslogs, se kungl. dom för Mariana Horn 11/12
1820.
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makarna inte passade ihop. Vittnet karaktäriserade maken som ’’av naturen utav
ett mera allvarsamt och hårdare lynne’’ i relation till hustrun som ’’äger ett vekt
och lättrört sinnelag’’. Vittnet betonade dock att det vekare sinnelaget inte inverkade på hustruns hushållningsförmåga: ’’utan att dock, efter vittnets
omdöme, därigenom eftersätta någon av sina husmoderliga plikter’’. Det påpekandet var viktigt, att vara av vekt sinnelag hade ju annars kunnat innebära att
hon inte hade förmåga att utföra sina skyldigheter som matmoder, vilket hade
fått en helt annan innebörd än den vittnet ville åstadkomma.30
Sparsamhet och god hushållning är gamla ideal som också finns förankrade i
bibeln. Tidigare forskning har framhållit att dessa ideal lyftes fram i flera sammanhang under slutet av 1700-talet, som till exempel i det merkantilistiska
tänkandet om sparsamhet och god hushållning av landets resurser. Ett annat
sådant var framför allt riktat till medelklassens kvinnor, förmedlat i fruntimmersbildningen, och hörde samman med dygderna ordning, sparsamhet och
förmågan att hålla tjänarna i stramt koppel till hushållets nytta. Idealet har då
tolkats som ett resultat av en hushållets könsarbetsdelning, där mannen skulle
förskaffa underhållet och kvinnan ansvara för att sparsamt hushålla med detta.31
Andreas Marklund har, utifrån konsistoriematerial, beskrivit hur ett ideal om en
moralisk, omvårdande hustru --- ’’den tillgivna hustrun’’ --- växte fram under
början av 1800-talet som en del av en sentimentaliserad föreställning om äktenskapet. Hon skulle övervaka både mannens dygd och hushållets ekonomi, men
Marklund poängterar att denna hustru var underställd maken.32
När referenser till sparsamhet och hushållningsförmåga förekommer i justitierevisionen är det inte bara som hänvisningar till uppfyllande av detta ideal.
När hustrun skulle porträtteras positivt, för att friskriva sig från skuld både i
hushållets gäld och i en äktenskaplig oenighet, var också hennes kvaliteter som
hushållare och matmoder viktiga att framföra. Sparsamhet och god hushållning
var, som diskuterades i kapitel fyra, viktiga egenskaper i samband med myndighetsförklaringar. Att arbeta och ta ansvar för sin försörjning visade på
trovärdighet och den sökandes förmåga att förvalta sin egendom. På samma sätt
var dessa egenskaper också viktiga för hushållsstyrelsen och det ekonomiska
ansvaret för hushållet. Det visade på förmåga att uppfylla en skyldighet: hustruns skyldighet att ansvara för hushållet. Genom att visa att de uppfyllde den
skyldigheten kunde hustrurna göra anspråk på att vara ansvariga och tillförlitliga nog att utöva det ansvar som hängde samman med matmodersbefattningen.

30 1840108170, Inga Mörks vittnesmål i häradsrätten.
31 Pylkkänen 2001 s. 116, Berg 2009, Runefelt 2015 s. 109-119.
32 Marklund 2004 s. 64, 66, 75-81, även Hull 1996.
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Makens misshushållning --- en kontrast till hustruns
ansvarstagande
Flera exempel visar att hustruns ansvarstagande föreföll starkare om det kontrasterades mot en misshushållande make. Då blev hustrun i motsats till maken
garanten för ett fungerande hushåll. Ur vittnesutsagorna i Catharina Jonsdotters
mål syns att hustruns hushållning hela tiden kontrasterades mot makens misshushållning. Anna Catharina Olsson sökte äktenskapsskillnad med hänvisning
till att makens misshushållning, orsakad av hans starka begär och omåttlighet
till sprit, försatt hushållet på obestånd. Det, förklarade hon, hade lett till att hon
förlorat sin ekonomiska och sociala ställning i samhället.
helst jag, som tillika med Ölander ifrån välmående medborgare i ett samhälle,
försedda med laga rörelse och hantering, genom Ölanders oupphörligen fortsatta
slöseri, därvid alla med svett och möda hopsamlade tillgångar, Ja, ända till själva
den medborgliga rörelsen som bidrog till vår gemensamma uppkomst, alldeles
medtagits, jag för min del nu mera varit nödsakad, genom tjänsts antagande hos
andra, söka livnära mig.33

Den rörelse hustrun hänvisade till torde vara den värdshusrörelse som hon drivit
vid giftermålet, och som hon i kämnärsrätten uppgav att hon varit tvungen att
sälja för att därefter försörja sig genom att ta tjänst. Samtidigt framhävde hon
också sitt eget ansvarstagande. Hon hade ’’genom en alltid visad ordentlighet,
flit och eftergivenhet’’ försökt att uppfylla sina åtaganden som ’’maka och husmoder’’, medan mannen hade fortsatt sitt dåliga beteende utan hänsyn till all
hennes möda.34
Att makens misshushållning eller sedeslöshet förorsakat hushållets och hustruns sociala degradering förekommer som argument i flera mål, och det
användes som en grund för skilsmässa.35 Den tyranniske maken var en husbonde som misslyckats med sin skyldighet att styra hushållet. Husbondens
makt har diskuterats i tidigare forskning. Han hade en långt utsträckt makt,
stadgad i lagen och upprätthållen i den patriarkala ideologin. I den lutherska
hustavlan gjordes en analogi mellan de olika maktsfärerna i samhället: Gud,
kung och husbonde, där dessa hade rätt att bestämma över de underlydande.
Husbonden tilldelades ett visst självstyre och ansvar med medföljande rättigheter och skyldigheter. Han var ansvarig för hushållets välfärd och hans makt

33 1820106105, Anna Catharina Olssons skilsmässoansökan.
34 1820106105. Nästan samma formulering förekommer både i referatet av hustruns
förklaring i konsistoriet och i skilsmässoansökningen till justitierevisionen, i den senare saknas
dock referensen till ’’husmoder’’.
35 Mål med argument om att maken ruinerat hushållet se till exempel: 1820202221,
1820208171, 1760102009, 1820212112, 1860100321. Som grund för skilsmässa se till exempel:
1760102045, 1760103003, 1780106125, 1820102074, 1820106008, 1820106105.
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var därför också villkorad av förmågan att åstadkomma denna.36 Den auktoritet
husbonden hade skulle således förtjänas genom hans hårda arbete, hans försörjarförmåga och hans sparsamhet. Om husbönderna inte uppfyllde dessa
skyldigheter kunde hustrurna vända sig till domstol som ofta lyssnade på sådana
argument.37
Det fanns också direkta rättsliga referenser som uppmanade till en beskrivning av maken som misshushållande och tyrannisk. I 1810 års
skilsmässoförordning utökades de lagstadgade grunderna till att inkludera livstids fängelse, vansinne, vanärande brott, dryckenskap och slöseri. I
skilsmässoansökningar efter 1810 finns ofta explicita referenser till de skäl som
stadgades i skilsmässoförordningen. Så till exempel hos Maria Jonsdotter i
Elvestad som sökte äktenskapsskillnad 1820.
…då äktenskapets ändamål icke kan vinnas med ett behandlingssätt där liv, och
lemmar äventyras, och min man icke sällan beträdes med slöseri, dryckenskap och
våldsamt sinnelag samt en sådan stridighet i lynne och tänkesätt sig hos min man
yppar att dessa utbrott redan å hans sida övergått till avsky och hat emot mig…38

Maria Jonsdotter och flera andra kvinnor räknade i sina ansökningar upp de
dispensskäl som fanns stadgade i skilsmässoförordningen vilket visar att de, eller
deras rättsliga ombud, hade kännedom om, och använde sig av, de rättsregler
som fanns.39 Särskilt slöseri och dryckenskap fördes samman med ett resonemang om misshushållning. I flera fall styrkte kvinnorna sedan dessa formellt
rättsliga skäl med att kontrastera dem mot sin egen sparsamhet och hushållning.
Maria Jonsdotter betonade således att hon till skillnad från maken hela tiden
uppfyllt sina skyldigheter som matmoder.
… emot mig som endast genom en noggrann hushållning och iakttagande av en
makas plikter sökt befrämja vår gemensamma fördel. Så bönfaller jag i underdånighet att eders kungl. Maj:t. må upplösa detta olyckliga äktenskap, så mycket
hellre som min man nu mera insett nödvändigheten därav, varefter jag även
såsom kvinna tror mig i husliga plikter, kunna i min krets bliva nyttig i samhället.40

Maria Jonsdotter hade först stämt sin man till häradsrätten för att få boskillnad
och vårdnad om dottern med anledning av sin makes ’’allmänt kända misshushållning’’. Hon förklarade där att hon ville rädda sig och dottern från att till
följd av makens misshushållning bli tvungna att ’’genom tiggande förskaffa oss
den bärgning, som genom ett förnuftigt användande av vår förmögenhet aldrig
36 Pleijel 1970, Fiebranz 2002, Jansson 2002 s. 80-82, 119, Marklund 2004, Lindstedt
Cronberg 2009, Pihl 2012. Jansson 2013 s. 148f.
37 Karlsson Sjögren 1998, och 2009, Runefelt 2001 s. 104, 111ff., Liljequist 2001. Samma
typer av resonemang har även Julie Hardwick funnit i Frankrike på 1600-talet, Hardwick 2009.
38 1820106008, Maria Jonsdotters skilsmässoansökan.
39 Även 1820106105, 1840109079, 1840111169, 1820110013, 1840102138, 1840107124,
1860100134.
40 1820106008, Maria Jonsdotters skilsmässoansökan.
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borde saknas’’. Med hänvisning till makens ’’hårda och våldsamma behandling’’
sökte hon också skillnad till säng och säte. Vittnesberättelserna i häradsrätten
påtalade makens våldsamhet och respektlösa behandling av hustrun och hans
misshushållning i kontrast till hustruns ansvarstagande.
att vittnet vid de tillfällen han varit i Elfvestad, har han sett mannen oredig,
supande och hört honom önska, att han aldrig måtte få se sin hustru och vittnet
har aldrig hört hustrun vara elak. På fråga av ombudet säger vittnet att mannen
icke är någon arbetare.41

Med hänsyn till den anklagade misshushållningen ställdes mannen under förmyndarskap under den pågående rättegången. Förmyndarskapet tilldelades
hustrun tillsammans med en bonde i byn. Mannen betraktades som oförmögen
att uppfylla de skyldigheter som följde med husbondeskapet, han var våldsam
och slösaktig och han var inte någon arbetare. Misslyckandet att uppfylla de
skyldigheter som följde med befattningen husbonde gjorde att han kunde fråntas sin auktoritet, och ställas under förmyndare.

’’Hustru är hustru’’
Makens tyranni, hårdhet och våldsamhet påtalades av kvinnorna i justitierevisionen som en viktig omständighet i samband med skuldsättning och osämja,
och i samband med att maken inkräktat på hustruns rättigheter. Ett åberopande
av maken som tyrann stärkte hustruns argument genom att påvisa att hon kunnat hushålla trots övergreppen. När Ulrika Nathanielsdotter sökte skilsmässa
1840 gjorde hon det genom formellt åberopande av de stadgade skälen i 1810
års skilsmässoförordning, att han hotat hennes liv, hans begivenhet på starka
drycker, att han dömts för stöld och hor och genom att allmänt utmåla maken
som tyrann. Den diskussion som framkommer ur protokollen från de föregående rannsakningarna är inte lika formell.
Som avhörde vittnen upplyst, att tilltalade timmerkarlen Anders Nordström,
dels med hugg och slag, dels på annat våldsamt sätt överfallit sin hustru, ävensom
att Nordström förstör och sönderslår vad som till deras hus hörer, eller hustrun till
deras bergning förtjänar, men att däremot hustru Nordström oaktat detta
våldsamma förfarande å mannens sida icke dessmindre försörjer och underhåller
honom, som på längre tid icke företagit sig något, varigenom han på minsta sätt
kunnat bidraga till sin och hustruns bergning, alltså, och då emot hustru
Nordström ingenting förekommit som kan giva stöd åt den förmodan det hon
till den emellan makarna rådande oenighet är vållande…42

Kämnärsrätten dömde maken som vållande till oenigheten i äktenskapet eftersom han uppfattades som ett hot mot hushållet. Att makens auktoritet kunde
41 1820106008, J Thors vittnesmål i häradsrätten.
42 1840102138, kämnärsrättens utslag.
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angripas när han inte skötte sina uppgifter gällde även hans rätt till våldsanvändning. Rätten att näpsa hustrun har ansetts vara kringgärdad av starka
reservationer och varningar kopplad till en god hushållning och måttlighet. Det
är en tydlig hierarki mellan makarna som framkommer i till exempel Liljequists
forskning, men den var inte ovillkorlig. Liljequist visar också att näpsandet inte
fick ske så att hustruns auktoritet hotades, utan hon skulle behandlas som en
’’underordnad jämlike’’.43
Det verkar finnas ett mönster i att argumentet om att maken var en tyrann
blev starkare om det också kunde styrkas med bevis på fysisk misshandel. Det
stämmer också överens med tidigare forskning som visat att våld mot hustrur
uppmärksammades och ansågs icke-acceptabelt en bit in på 1800-talet.44 Förekomsten av våld var dock, som framkommit i tidigare forskning, inte någon
garanti för en beviljad skilsmässa. Ivar Nylander, som är den som undersökt
skilsmässoförfarandet i justitierevisionen, beskriver den kungliga dispensgivningen i fall av osämja som nyckfull. Om någon av parterna önskade fortsätta
äktenskapet dömdes enligt Nylander oftast inte till skillnad. Det kan tolkas som
att där det fanns hopp om försoning och ett återupptagande av äktenskapet
dömdes istället till förlängd skillnad till säng och säte.45 Marie Lindstedt
Cronberg konstaterar att lagtexterna om missämja inte satte våldet i fokus utan
det dysfunktionella äktenskapet.46 Hon har visat att våldet visserligen fördömdes i hennes material från 1800-talets mitt, men att makarnas gemensamma
ansvar för att upprätthålla äktenskapet inte kunde åsidosättas ens genom förekomsten av misshandel. Lindstedt Cronberg har därför menat att det
allvarligaste i kvinnans situation var de krav som fanns på henne, genom lagen
och kyrkans påbud, att fortsätta äktenskapet: ’’det skyddsvärda objektet var
äktenskapet och den goda hushållsordningen, inte hustrun’’.47 En sådan tolkning motsägs inte av hur kvinnorna argumenterade i justitierevisionen. Våldet
angavs som en viktig omständighet men nödvändiggjorde inte i sig någon
skilsmässa eller boskillnad.48
Hustrurna i justitierevisionen försökte därför inte bara påtala ett våld mot
dem utan samtidigt visa att detta våld skulle betraktas som illegitimt, både genom att det var ett hot mot den äktenskapliga ömsesidigheten där paret skulle
regera hushållet tillsammans, och som ett uttryck för att makens bristande själv43 Liljequist 2001 s. 95.
44 Marklund 2004, Lindstedt Cronberg 2009, Eriksson 2010.
45 Nylander 1961 s. 139-153. Även i fall där båda parter varit överens om en skillnadsansökan

har jag funnit exempel på att denna avslogs på inrådan av lägre instanser, se 1800108076.
46 Lindstedt Cronberg 2009 s. 51, Eriksson 2010 s. 191.
47 Lindstedt Cronberg 2009 s. 247-248, 291.
48 Se ovan refererade mål, även 1780101074, 1840107125. Att äktenskapet och den goda
hushållningen var skyddsobjekt syns också genom att justitierevisionen verkar varit ovillig att
döma till fullbordande av äktenskaplig förbindelse genom vigsel där osämjan mellan parterna var
klarlagd se 1800107057.
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kontroll var ett hot mot hushållets välstånd. Båda dessa hot utgjorde också en
kränkning av hustruns position som hushållsföreträdare. Jan Lindegren har
betonat att den tidigmoderna bonden som hushållsföreståndare måste förstås
som ’’en tvåkönad varelse’’, en enhet mellan en man och en kvinna eller mellan
en husbonde och en matmoder.49 Det var som hushållsföreträdare hustrurna
förklarade sig attackerade av sina våldsamma män. Hustrurna argumenterade
för att genom männens våld hotades inte bara hustrurnas person utan också
barnen och hela hushållets välstånd. Samma typ av motsättning har också iakttagits av Julie Hardwick gällande 1600-talets Frankrike, där hon sett att
våldsamheter i äktenskapet ofta verkade orsakas av att män bad sina hustrur om
barpengar, men att hustrurna vägrade, med argumentet att dessa behövdes i
hushållet eller att de inte fanns.50
Att hustrurna beskrev sig som hushållsföreståndare förklarar också varför referenser till ’’hårdhet’’ inte med självklarhet åsyftade fysiskt våld: också
kärlekslöshet och bristande respekt mot hustrun benämndes som hårdhet. Både
Anna Östermark och Märtha Stenberg beskrev sina makars inkräktande på
hustruns ansvarsområde som hårdhet och maken som en tyrann. Anna
Östermark förklarade sig behandlad som tjänstefolk snarare än som matmoder.
…jag mera i ett tjänstehjons än matmoders villkor försatt…51

En liknande formulering finns också i Märtha Stenbergs argumentation:
… förnedrad i varje av det husliga livets förhållanden till den machiniskt[sic.]
lydande slaviskt darrande tjänaren åt en suveränt upphöjd, suveränt befallande
herre och man.52

I båda fallen påpekades att makens betoning av hustruns plikt att lyda var något
avvikande. Det gjorde att hustrurna behandlades som tjänstefolk, och det var
inte acceptabelt. Ingen av dem ifrågasatte själva lydnadsplikten, men det faktum
att maken ’’ofta påmint’’ om denna plikt, som Märtha Stenberg hävdade,
kränkte henne som hustru eftersom det begränsade hennes självständiga ansvar.
…mångfaldigt nedtryckt av förebråelser för ovård och oförstånd, med mera,
ideligen påmind om mannens rätt att befalla och hustruns plikt att lyda, misstrodd
och hart nära bevakad av en man som icke ville eller icke kunde övertyga sig att
hustru är hustru…53

Anna Östermark och Märtha Stenberg gjorde explicit skillnad mellan en hustrus lydnadsplikt och tjänstefolks lydnadsplikt. I båda fallen framgår det att
49 Lindegren 2004, i artikeln diskuterar Lindegren drottningens roll i furstemakten men gör
en analogi till bonden på sidan 63.
50 Hardwick 2006 s. 16.
51 1780101095, Anna Östermark till kämnärsrätten.
52 1840108170, Märtha Stenberg till häradsrätten (originalets understrykning).
53 1840108170, Märtha Stenberg till häradsrätten (originalets understrykning).
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maken inte borde utöva någon auktoritet över hustrun på hushållningens område. Hustru var hustru och som sådan skulle hon ha rätt till ett självständigt
ansvar för verksamheten. Han kunde komma till hennes hjälp som en partner i
äktenskapet men inte som en överordnad husbonde. Både de direkta intrången i
hustruns ansvarsområde och ifrågasättandet av hennes sätt att ta sitt ansvar visade på en bristande tilltro till hustrun. Därmed hade maken inte behandlat
henne med den respekt hon som hustru förtjänade. Allt detta beskrevs som
hårdhet och allt kunde användas för att påvisa ett hot mot hushållet så länge
hustrun samtidigt kunde framställa sig som en nyttig hushållare, det vill säga att
hon uppfyllt sin skyldighet som matmoder att vara ansvarstagande för hushållet.
Man kan omformulera det som att hustrun bedömdes utifrån det arbete hon
utfört i hushållets tjänst. Det har visats både i svensk och i europeisk forskning
att nedlagt arbete har haft stor betydelse för både män och kvinnor, och att
referenser till nedlagt arbete varit gångbara argument.54 Att matmoderns auktoriserade ansvar kunde innebära problem har i mindre mån diskuterats i
forskning, och då har det framför allt gjorts utifrån normativt material.
Lövkrona och Liljequist har visat på en bild i folklore om en matmor som
överskridit sina befogenheter.55 Det är främst ett hot om att kvinnorna skulle
överdriva sin auktoritet som diskuterats. Något sådant hot verkar inte vara särskilt vanligt förekommande i justitierevisionen. Den grund som de äkta
männen använde för att kritisera hustruns ansvarsområde var snarare att dessa
för lite utnyttjade sin befogenhet.
En argumentationslinje för att kvinnor skulle ha lika arvs- och giftorätt som
förekom i diskussionerna under 1800-talet, var att betona deras bidrag till samhället och då särskilt deras hårda arbete inom framför allt jordbruk, liksom även
deras hushållsansvar och modersansvar.56 Denna typ av argument avfärdades av
andra som ansåg att äktenskapet skulle betraktas som en känslomässig institution utan ekonomiska hänsyn, som till exempel Schlyter. Han styrkte sitt
resonemang genom att hävda att männens ekonomiska bidrag i äktenskapet
ändå var så mycket större än hustruns: han skulle ’’anskaffa hvad som fordras
för hustruns och barnens underhåll’’, medan hustrun skulle ’’det med
sparsamhet och klokhet använda’’. Han hävdade alltså en praxis med en manlig
försörjare.57
Kvinnornas argument som ansvariga för hushållets försörjning var inte begränsade till arbete inom hushållningen. Även förvärvsarbete, både genom egen
verksamhet och genom tjänstearbete, kunde åberopas som bevis på ansvarstagande av gifta kvinnor. Sådana referenser kunde visa på ett bristande
hushållningsansvar från makens sida. Hans misshushållning eller lastfulla le54 Ling 2004, Anna Hansen 2006 s. 47, Hardwick 2009.
55 Lövkrona 2001, s. 39, Liljequist 2001, Fiebranz 2002 s. 158ff.
56 Ågren 1999.
57 Schlyter 1836 s. 194-195.
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verne framställdes i vissa fall som det som gjort det nödvändigt för henne att
försörja sig själv och hushållet. Anna Hagman sökte skilsmässa från sin tyranniske man efter att han bland annat hade tvingat henne att söka sig tjänst.
tvungit mig att antaga pigtjänst, för att kunna livnära mig själv och vårt lilla
barn, under det han, jämlikt handlingar och protokoller, vårdat och i närmaste
förening sammanlevat med liderliga kvinnspersoner.58

Maken hade brustit i sina skyldigheter och behandlat hustrun på ett oacceptabelt vis: en hustru skulle inte behöva tjäna som piga. Men samtidigt använde
Anna Hagman pigtjänsten som en kontrast mot makens dekadens. Hon hade
försörjt sig och deras dotter genom att till och med anta pigtjänst, medan maken slösat pengar och förlustat sig med andra kvinnor. På så sätt fungerade
referensen till detta oacceptabla arbete som ett bevis på hur hon tagit ansvar för
dotterns försörjning. Också i relation till äktenskap kunde alltså självförsörjning
användas som ett positivt argument.
Det är dock inte alltid som hustruns självständiga försörjning beskrevs som
ett resultat av makens misshushållning. Anna Catharina Olsson drev uppenbarligen sin värdshusrörelse vid äktenskapets ingående, men makens
misshushållning resulterade i att hon förlorade denna sin borgerliga inkomst
och degraderades socialt till att försörja sig genom tjänst hos andra. Det var
alltså inte försörjningsansvaret i sig som hon vände sig emot, utan formen av
arbete. Kvinnornas referenser till sina bidrag till hushållets försörjning är aldrig
stigmatiserande i sig själva --- det framställdes inte i något fall som nedvärderande för en hustru att arbeta utanför hushållet. Framför allt fungerade dessa
referenser som ett positivt stärkande argument för henne som det diskuterades i
kapitel fyra.59
Därför finns det utifrån justitierevisionens material ingen grund att tala om
ett generellt manligt försörjarideal. Snarare förekommer många gifta kvinnor i
materialet som arbetande, vilket tydligt framkom i kapitel fyra. Avhandlingens
resultat stämmer därmed också överens med den reviderade synen inom forskningen om försörjning inom äktenskapet. Kvinnors inkomster var viktiga för
hushållets försörjning och kvinnliga bidrag behövde inte beskrivas och förklaras
genom makens oförmåga till försörjning. Som framgått i kapitel två var det
sällan som näringsidkerskor omnämndes i relation till sina män.60

Villkorat hushållsansvar
Husbondens rätt att frånta hustrun hennes ansvar har som nämnts i tidigare
forskning ofta tagits som intäkt för att hustruns välde var villkorat och begrän58 1820110103, Anna Hagman till justitierevisionen.
59 Jämför också till exempel 1760111001.
60 Lindberg & Ling 2014 s. 12f., även Heuvel 2008 s. 220.
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sat.61 Men denna befogenhet hade vissa begränsningar. I de sedelärande skrifter
som till exempel Liljequist bygger på tillkom denna rätt husbonden i de fall
hustrun inte skötte hushållet väl. Det är ett motiv som återkommer på flera
ställen i justitierevisionen.
1760 kom Johan Östermans och hans hustru Silenias skilsmässotvist inför
justitierevisionen och kungen. Johan Österman ansågs då storsint när han ville
förbli gift och förestå hushållet tillsammans med sin hustru:
… fast hon ej något gagn göra kunde, dock att avböja och förekomma oreda, samt
folks talan och därav följande vanheder.62

I handlingarna påpekades att maken i sin godhet inte hade fråntagit hustrun
den inre förvaltningen, trots att han enligt hovrättens beskrivning i det här fallet
hade varit i sin rätt. Den rätten var baserad på att hustru Silenia bedömdes som
en undermålig matmoder. Hon beskrevs genomgående av både prästerskap och
vittnen som sjuklig och oförmögen till ansvar och arbete. En jungfru som varit i
tjänst hos paret vittnade om att hustrun mest hade varit sjuk och sängliggande.
Hon påpekade också att mannen då alltid hade sett till att hustrun fått vad hon
begärt. Det fanns alltså inte något att klaga på i makens respekt mot hustrun.
Kyrkoherden förordade i sitt utlåtande maken som aldrig ’’upptäckt några felaktigheter på hustruns sida’’ utan visat henne hövlighet.
… ehuru hon i hushållet och förvaltningen därav efter Östermans tycke, ägt
ganska ringa insikt.63

Hustruns bristande hushållningsförmåga betraktades som bevisad i det här fallet. Husbönderna attackerade som vi sett inte hustruns rätt till den inre
hushållningen med direkta argument om målsmansansvar eller husbonderätt.
Det var genom att försöka visa på att hustrun inte skötte uppgifterna, eller inte
hade kompetens att sköta uppgifterna, som hustruns ansvar för den inre hushållningen kunde ifrågasättas. Det var också främst genom att attackera
förmågan att ansvara för hushållet och sparsamheten som de äkta männen försökte rättfärdiga sina intrång på hustruns ansvarsområden.
Det förklarar också varför hustrurna var så måna om att framhäva dessa egenskaper. När paret Bonnecreutz hushåll kritiserades för att det endast var makens
befallningar som gällde, underförstått att hustruns befallningar borde gälla för
hennes ansvarsområden, kopplades ju som vi sett detta direkt i den följande
meningen till förklaringen att fru Bonnecreutz alltid var sparsam och hushållsaktig. De var de främsta egenskaper som framhävdes hos hustrun. Dessa
förmågor kopplades på så sätt ihop med rätten att utöva husfruansvaret. En

61 Se till exempel Taussi Sjöberg 1996, Liljequist 2001, Marklund 2004.
62 1760106022.
63 1760106022.
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viktig argumentationslinje för att rättfärdiga ett inskränkande av hustruns
handlingsutrymme var således att visa på hustruns misshushållning.
Johannes Pedersson försökte 1840 skylla sitt dysfunktionella hushåll på hustrun med argumentet att hon var inkapabel att uppfylla sina skyldigheter som
matmoder. Hustrun hade anklagat honom för misshushållning, vilket han
bortförklarade med att han varit tvungen att betala av skulderna på hemmanet
och sätta detta i stånd till stora kostnader. Däremot kunde hustrun anklagas för
dålig hushållning:
… torde förr min hustru böra vidkännas mindre stadga och förfarenhet i vad en
husmoder tillhörer, då hon oaktat all av mig visad beskedlighet oftast uppehöll sig
hos släktingar.64

Dessa påståenden försökte han också styrka med vittnesberättelser som bekräftade att hustrun uppehöll sig hos släktingar och lämnade maken ensam med
hushållet.
Att hustrun lämnade det egna hushållet för att istället besöka släkt och vänner är ett tema som återkommer i flera ärenden. Märtha Stenbergs make gjorde
samma invändning mot hennes anklagelser, som ju också innefattade att han
hindrat henne från att besöka sin släkt. I makens försök att rättfärdiga sin inblandning i den inre hushållningen gjorde han också hennes mor till delansvarig
genom att hon givit dottern en bristande uppfostran som lämnat henne oförmögen att sköta ett hushåll, vilket han hävdade berättigat den uppfostrande
insats som han menade att han utfört.
…som hon icke före sin bröllopsdag vistats utom sin moders hus, annorlunda än
på visit hos släktingar och bekanta, trodde jag mig böra, under de första månaderna av vårt äktenskap, meddela henne vad jag under mina mångåriga
konditioner i olika hus observerat angående husliga ställningar, varefter hon
sedermera i det närmaste skötte vårt lilla hus på egen hand.65

Maken argumenterade för att hustru Stenberg hade varit inkapabel att förestå
hushållningen eftersom hon saknat kunskap, något som i sin tur berodde på att
hon inte fått tillfälle att lära sig. Modern anklagades således indirekt för att ha
brustit i uppfostran av dottern till en nyttig hustru. Makens argument var att
han istället givit sin hustru undervisning för att hon därefter självständigt skulle
kunna ansvara. Hans intrång i matmoderns ansvarsområde beskrevs alltså vara
temporärt och motiverat av hans uppfostrande uppgift.66
En matmoder som inte uppfyllde sina skyldigheter kunde utmålas som ett
hot mot det fungerande hushållet. Flera män argumenterade för skilsmässa på
de grunderna. Juveleraren Lindström hade beviljats skilsmässa efter att hustrun
rest till Tyskland. Väl hemkommen bestred hon domslutet och anklagade ma64 1840111169, Johannes Pedersson till justitierevisionen.
65 1840108170, Sven Brisman i konsistoriet.
66 Se även 1800107080, 1840111169.

179

ken för att medvetet ha skickat iväg henne och på så sätt lurat till sig skilsmässan. I makens svar på hustruns anklagelser framträder de ovan nämnda
argumenten om en hustru som saknade förmåga att utföra de uppgifter som
krävdes av henne. Maken påpekade att hustrun övergivit hushållet, och att han
därför lämnats kvar med alla uppgifter, både sina och hennes: ’’under det denna
man måst med omtänksamhet sköta både sitt yrke och de inre husliga ombestyren’’. Genom att hustru Lindström hade övergivit hushållet hade hon också
lämnat sina barn vilket framställdes av maken som största möjliga ondska: det
visade att hon hade ’’ett grymmare hjärta än själva tigern’’.67 I vittnesutsagor
styrktes också hustruns oförmåga att leda ett hushåll.
…såväl arbetarna å Lindströms verkstad som pigorna i huset klaga över matmoderns
oordentlighet och högst svåra lynne, som vållade att varken gesäller eller pigor
gärna trivdes i huset. Däremot, har allt sedan juveleraren Lindström blev skild
från hustrun, icke några klagomål i ena eller andra fallet, från hans hus hos mig
blivit anmälda.68
…stora misshälligheter emellan honom och dess nu frånskilda fru, av
ledsammaste art. Och vore dessa alltid vållade av dess då varande hustrus högst
elaka och olyckliga humör vilket alltid vid dylika tillfällen var av särdeles
våldsam natur.69

Lindström sökte skilsmässa därför att han ansåg att hustrun var en dålig matmoder och mor. Hustruns ansvarsposition framhävdes i kritiken genom att
hennes möjligheter att påverka barnen och husfolket framställdes som stora. På
det sättet drabbades hela husets anseende genom hennes oförmåga som matmor.70 Han avslutade sin plädering till justitierevisionen:
Det så länge störda lugnet uti min boning, har på dessa senare åren återkommit:
och hoppas jag med Guds hjälp! skall fortfara att där bliva rådande allt framgent,
så vida ej en så beskaffad furie, som den klagande, berättigas där med illa och
missbrukat matmoders välde ånyo inträda, varemot jag ock på ovan anförda skäl
underdånigst och på det kraftigaste protesterar.71

Det matmodersvälde som Lindström åberopade i citatet är svårt att se som underordnat, eller beroende av makens välvilja. Lindström var tvungen att visa att
hustrun förverkat rätten till sitt välde. Hustrun svarade med samma typ av argument. Som påpekades tidigare i kapitlet vände hon sig till justitierevisionen
för att bli återinsatt i sin lagliga rätt som äkta hustru och hävdade att hon varken uraktlåtit de skyldigheter eller försuttit de rättigheter som följde med den
positionen.
67 1840110092, juvelerare Lindström till justitierevisionen.
68 1840110092, stadsfiskalen i Kalmars intyg till justitierevisionen.
69 1840110092, handlanden Sjöstrands intyg till justitierevisionen.
70 Jämför Ojala 2009 s. 214 som visar att husbönder och matmödrar som hade rykte om sig
att vara hårda hade svårt att få tjänstefolk.
71 1840110092, juvelerare Lindström till justitierevisionen.
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På ett liknande sätt argumenterade Professor Sjöberg för att hans hustru utgjorde en fara för honom, huset och barnen. Målet är omfattande och
spektakulärt där hustrun bland annat anklagas för mordförsök både på maken
och på den kvinna i vars vård han anförtrott barnen. I sin ansökning om skilsmässa anklagade maken hustrun för att endast vilja upprätthålla äktenskapet för
att få tillgång till dess förmåner.
Enär nu hustru Geloch borttagit utur vårt äktenskap, det i dess natur så absoluta
nödvändiga villkoret, säkerheten till liv och ära, men likväl vill bibehålla det
formella bandet, i anseende till de thy åtföljande borgerliga förmåner och fria
utrymme för sina laster, så och emedan hon själv för sig ikullkastat grunden till en
sådan rättighet, med det hon upplöst det äkta bandet, näml förtroendet, kärleken
och föreningen, vilket emot sin natur ej kan, om det än vore med alla tvångsmedel i världen, någonsin återställas…72

Han anklagade hustrun för att försöka behålla de sociala och ekonomiska fördelar som hustrupositionen innebar, samtidigt som han menade att hon inte
uppfyllt de skyldigheter som denna fordrade. En tolkning är att han menade att
hon därmed förverkat sina rättigheter som hustru. Hustrun, fru Geloch, kontrade i kämnärsrätten genom att explicit argumentera för att maken inte bevisat
att hon hade förverkat sin hustrurätt.
han utom fru Gelochs bifall tagit hennes fyra barn utur huset … vilken herr
professorns självtagna myndighet och hårda medfart skall vara lika så vådlig för
barnens uppfostran som stridande emot deras egna naturliga goda böjelse för en
öm moder, samt herr professorn i övrigt icke kunnat visa det fru Geloch förverkat
sin hustrurätt, kunde fru Geloch icke undgå att påstå det herr professorn Sjöberg
måtte åläggas att återställa barnen uti föräldrarnas gemensamma hemvist, och
lämna dem under deras moders tillsyn, vård och uppfostran, vilket fru Geloch
ansåg vara en sig såsom öm maka och mor tillhörande rättighet!73

Däremot ansåg hon att maken genom sitt handlande mot henne, både i förhållande till barnen och genom att han tagit henne till domstol, borde ’’anses hava
förverkat sin målsmannarätt’’. Hon fick också visst stöd av kämnärsrätten som
ansåg att maken var vållande till missämjan genom att vägra försoning med
hustrun. Kämnärsrätten påpekade dock i utslaget att maken inte genom detta
kunde anses ha förverkat någon målsmansrätt, eftersom denna var lagstadgad
och således inte kunde fråntas maken:
…så länge deras äktenskap icke blivit upplöst, herr professorn icke kan betagas
den målsmansrätt för sin hustru, honom såsom man enligt lag tillkommer74

Kämnärsrätten liksom även hovrätten ansåg också att professor Sjöberg varit
berättigad att ta barnen ur huset som en rättighet avhängig detta målsmanskap,
72 1800108112, Sjöbergs besvär till justitierevisionen (originalets understrykning).
73 1800108112, kämnärsrättens dom.
74 1800108112, kämnärsrättens dom.
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däremot inte att hindra modern från att träffa dem. Med denna ’’honom såsom
man och fader, enligt lag tillhörande målsmannarätt’’ följde enligt kämnärsrätten
en rättighet att sörja för barnen på det sätt som han fann lämpligast. Eftersom
makarna varit osams i flera år ansåg de att Sjöbergs beslut att låta barnen uppfostras utanför hemmet var rimligt för att ’’avhållas ifrån att se och övervara
sådana emellan oeniga föräldrar ofta sig yppande utbrott av hat och illvilja, vilka
giva skadeliga efterdömen och leda till deras förförande’’.75 Det som här omnämns som makens målsmansrätt hänvisades till som en rättsligt fastställd
auktoritet och användes för att legitimera en avsevärd maktutövning. Den gav
honom rätt att ta beslut i hela hushållets intresse, och även att frånta hustrun
vården om barnen. Han kunde däremot inte helt utesluta henne eftersom den
moderliga ömheten samtidigt fastslagits vara en ’’rättighet tillkommande en
laglig hustru’’.
Matmoderns, liksom även moderns ansvar, bör således betraktas som att det
var villkorat av att det utövades till nytta för hushållet, det vill säga på samma
sätt som tidigare forskning visat att husbondens ansvar var villkorat av att det
utfördes till hushållets nytta. Hustrun bedömdes utifrån sin förmåga att utföra
de uppgifter ’’som tillkomma hennes befattning’’.

Avreglering av matmodersbefattningen
Under medeltid och tidigmodern tid var hustruns rätt till nycklar och ansvar för
hushållets inre angelägenheter reglerade i lagen. I Kristoffers landslag som gällde
fram till införandet av 1734 års lag stod uttryckligen att kvinnan vigdes ’’till
halv säng, till lås och nycklar’’. Hustruns ansvar för den inre hushållningen bör
således betraktas som ett auktoriserat ansvar fram till 1734.76
Med 1734 års lag försvann formuleringen om nycklarna och hustruns
lagstadgade rätt till ett självständigt husfrudöme. Därmed försvann också den
uttryckliga auktoriseringen för matmodersbefattningen. Enligt den nya lagen
skulle mannen vara hustruns målsman: ’’Sedan man och qwinna sammanwigde
äro; tå är han hennes rätte målsman, och äger söka och swara för henne: hustrun följer mannens stånd och wilkor.’’ Det är den formulering som oftast
refereras till i forskning för att visa på makarnas relation, och tolkas som att det
var maken som ensam hade högsta beslutanderätt i äktenskapet och hushållet,
med undantag för de egendomsrättsliga begränsningar som diskuterades i kapi-

75 1800108112. Här syns också den begreppssammanblandning som Ann Ighe påtalat mellan
målsmanskap och förmyndarskap vilket även gäller målsmanskap och husbondevälde. Det torde
vara makens roll som förmyndare och husbonde som åberopas i det här fallet. Jämför Ighe 2007 s.
63-66.
76 L Carlsson 1942 s. 85, Pylkkänen 1996 s. 15 och 2001 s. 111-112.
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tel tre.77 Det finns inget som säger att så inte var fallet även tidigare. Skillnaden
är att lagen, efter 1734, inte längre fastställde hur makten mellan makarna
skulle fördelas. 1734 års lag lämnade således hushållets inre angelägenheter mer
oreglerade.
Den äktenskapliga relationen var dock något som diskuterades ibland juridiska uttolkare under 1700- och 1800-talet. David Nehrman, en av de främsta
samtida uttolkarna av 1734 års lag, påpekade uttryckligen en begränsning i
makens målsmansmyndighet, nämligen att mannen inte genom lagens skrivning skulle anses befogad att beröva hustrun rätten att styra om den inre
hushållningen:
Äfwen som hon[hustrun] aldrig blandar sig i hans[makens] Embets saker; så går
ej heller hans målsmans myndighet så långt, at han är befogad, betaga henne then
rätt, at styra om invärtes hushålningen, hwilken Sweriges förra lagar, läs
Jurisprudentia Civil. Pag. 213 §86, förläna henne, med the orden: Lås och
Nyckla, samt husfrudömme. Nya Lagen nämner ej här om: ty en förnuftig Man
fägnar sig, när hans beswär blir på thetta sätt minskadt; men en stålle blir föga
förbättrad genom lagens förordnande i thetta mål.78

I sina föreläsningar över giftermålsbalken för Nehrman en diskussion om hur
paragrafen om makens målsmansrätt över hustrun ska tolkas. Han tillskrev
hustrun en rätt att styra den inre hushållnigen. Nehrmans förklaring till varför
skrivningen om nycklarna uteslutits från lagen är att den inte skulle haft någon
effekt på utfallet. Kända jurister under 1800-talet som Carl Johan Schlyter och
Fredrik Schrevelius erkände också en fortsatt rätt för hustrun att förestå den
inre hushållningen.79
Tolkningen av matmodersansvaret före och efter 1734 har också diskuterats
av rättshistoriker under 1900-talet. Johannes Hellner förklarar makens förvaltningsrätt över hustruns egendom som en del av mannens husfaderliga makt och
påpekar att den inte hade något att göra med en uppfattning om att hustrun på
grund av sitt kön var oförmögen att själv förvalta sin egendom. Istället påtalar
han husfruns förvaltningsrätt genom nyckelansvaret som fanns uttryckt i äldre
rätt. Att detta tagits bort ur 1734 års lag ska inte, enligt Hellner, tolkas som att
hustruns ansvar ’’satts i fråga’’. Det måste istället tolkas som att husfruansvaret
också fortsatt innebar en befogenhet att företa rättshandlingar gällande den inre
hushållningen så länge inte maken ’’med fullgoda skäl betagit henne samma
befogenhet samt bragt sin avsikt till vederbörlig kännedom’’.80
Den auktoriserande regleringen av matmodersrätten fanns inte längre kvar
efter 1734, men hustruns självständiga ansvarsområde har alltså samtidigt an77 1734 års lag giftermålsbalken kapitel 9:1. Jämför till exempel Taussi Sjöberg 1988 s. 65,
Marklund 2004 s. 36, Eriksson 2010 s. 22.
78 Nehrman 1747 s. 126-127.
79 Schlyter 1836 s. 194f., Schrevelius 1858 s. 66 och 79.
80 Hellner 1934 s. 58f.
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setts fortfara. Detta har dock rönt lite uppmärksamhet i senare forskning. Hur
regleringen av makarnas relation förändrades genom 1734 års lag har diskuterats utifrån flera aspekter. Maria Ågren har utförligt diskuterat innebörden av
att släktens veto vid försäljning av hustruns ärvda jord uteslöts, vilket svarade
mot ett intresse att öka makens förvaltningsrätt över boets egendom för att
förenkla egendomsrelationerna, och detta gjorde dels att paret i större utsträckning kom att betraktas som en egendomsenhet, och dels att hustruns personliga
ansvar ökade.81 Jonas Liljequist och Marie Lindstedt Cronberg har i sin forskning med fokus på våld i äktenskapet lyft fram makens rätt att ’’näpsa’’ hustrun,
som även den togs bort ur 1734 års lag utan att något förbud samtidigt infördes. Istället infördes en könsneutral formulering om våld inom äktenskapet.
Den man som slog sin hustru dömdes till dubbla böter vilket följdes av formuleringen att ’’slår hustru man sin; stånde samma rätt’’.82
Behandlingen av rätten att näpsa hustrun och hustruns ansvarsområde är
ganska likartad i den efterföljande rättsliga diskussionen. Liljequist konstaterar
också att samma skrifter som omtalar makens rätt till våld och välde samtidigt
också framhåller en begränsning av det manliga styret, som avsåg hustruns ansvar för hushållets inre sysslor, dock utan att han närmare diskuterar
innebörden av detta.83 Det äktenskapliga våldet liksom även den äktenskapliga
arbetsdelningen ansågs ligga utanför det som skulle regleras av lagen.
Schrevelius menade att ’’de personliga relationerna mellan makarna är av mer
moralisk än juridisk natur’’, och att lagstiftaren därför medvetet hade ’’kastat en
slöja över de delikataste av dessa förhållanden’’, och överlämnat detta åt makarna själva och deras själasörjare.84 Både Nehrman och Schlyter skriver att ett
formellt tillåtande av aga skulle kunna öka dess omfattning.85 Detta har i forskningen diskuterats som ett tydligt exempel på hur det äktenskapliga våldet kom
att osynliggöras och hur hushållet och äktenskapet kom att betraktas som mer
privat.86
Om hustruns eget ansvar för hushållet kan tolkas på samma sätt, som fortsatt
gällande men utanför lagens uttryckliga reglering får det konsekvenser för hur
81 Ågren 2009a, se kapitel 3.
82 1734 års lag, missgärningsbalken kapitel 36:1, Liljequist 2001, Lindstedt Cronberg 2009.
83 Liljequist 2001 s. 96 och 102. Makens rätt att aga hustrun anses ha funnits kvar fram till

1861, eftersom det var först då som den förbjöds i lag. Lagtolkares, som Nehrman, och senare
Schlyter och Schrevelius, uttolkning av hustruagans utträde ur 1734 års lag stämmer överens med
en sådan tolkning. Detta har också blivit den gängse tolkningen inom rättshistorien. Nehrman
1747 s. 127 och 211f., Schlyter 1836 s. 171f., Schrevelius 1858 s. 63f., Almqvist 1958 s. 156
uttryckligen med hänvisning till Schlyter och Schrevelius, Hafström 1974 s. 52. Liljequist 2001 s.
108-109, Lindstedt Cronberg 2009 s. 43-47.
84 Schrevelius 1858 s. 65f., citerad i Lindstedt Cronberg 2009 s. 46. Jämför Dübeck 2003 s.
187 om dansk lag.
85 Nehrman 1747 s. 211f., Schlyter 1836 s. 171, Liljequist 2001.
86 Se Liljequist 2001 s. 107-108, Lindstedt Cronberg 2009 s. 44f, även Marklund 2004 s. 36
och 46f., Ågren 2009a s. 84-86.
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makarnas relation kan tolkas. Det innebär att makens målsmansrätt, även om
den aldrig ifrågasattes, kom att innehålla vissa villkor. Detta har inte diskuterats
i någon stor utsträckning i tidigare forskning. Lindstedt Cronberg hävdar att
’’den rättsliga litteraturen förmedlar en klar bild av mannens överhöghet inom
familjen och tillskriver honom rätten att genomföra sina beslut utan samråd
med hustrun eller hennes instämmande’’, och att hustrun var ’’underordnad
mannen i allt’’. Men när hon diskuterar Schrevelius har hon tittat på avsnitten
om äktenskapets personliga rättsverkningar där husbonderätten betonas. Matmodersrätten påtalas dock i avsnitten om egendomens förvaltning, vilket hon
inte diskuterar.87 Som framgick i kapitel tre var inte kravet på maken att inhämta hustruns samtycke ifrågasatt, varken när det gällde försäljning eller
skuldsättning av hennes egendom. Snarare skärptes ett sådant formellt krav där
det fanns uttryckt i lag. Däremot innebar en ökad betoning på makens målsmansrätt och på paret som en egendomsenhet att kravet på hustruns samtycke
riskerade att undergrävas, och att hennes givna samtycke i praktiken betraktades
som underförstått i alla sammanhang som kunde gagna det gemensamma hushållet, om hon inte uttryckligen och formellt tagit avstånd.

Matmodersrätten börjar förstås som delegerad
I doktrinen kan skönjas en förskjutning av hur auktoriteten i matmodersbefattningen definierades. I rättstolkningarna från 1800-talet slås visserligen hustruns
ansvar för den inre hushållningen fast, men de menar att den rätten, både före
och efter 1734, ska förstås som ett ansvar som var beroende av husbondens
samtycke. När Fredrik Schrevelius diskuterade hustruns ansvar 1858 fanns en
hierarki uttryckt i resonemanget. Han hävdade:
…att hustrun, utan tvifvel på grund af ett præsumerat mannens samtycke, sköter
den inre hushållningen: till följe hvaraf hon äfven bör anses berättigad, att på ett
för mannen förpligtigande sätt sluta sådana rättsärenden, som dermed stå i närmare sammanhang.88

Schrevelius ansåg alltså makens föreliggande samtycke vara en förutsättning för
att hustrun skulle ha ett självständigt ansvarsområde. Det var också maken som
skulle stå till ansvar för hustruns rättshandlingar. Utifrån den definitionen blir
det mycket svårare att betrakta hustruns matmodersansvar som en befattning.
Det blir genom relationen till maken som hustruns makt definieras, inte som en
självständig befattning.
Något sådant förutsatt samtycke från maken nämndes inte av Nehrman,
utan han såg matmodersrätten som en begränsning i makens befogenheter. När
Nehrman talade om makarnas ansvarsfördelning i hushållet beskrev han en
87 Lindstedt Cronberg 2009 s. 47f.
88 Schrevelius 1858 s. 66 och 79.
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uppdelning. Hustrun hade inte rätt att blanda sig i makens ämbetssaker och på
samma sätt hade maken inte befogenhet att lägga sig i den inre hushållningen.
Dessa två områden framstod som närmast likvärdiga ansvarsområden eller befattningar. Det råder inget tvivel om att Nehrman ansåg att maken hade högsta
bestämmanderätt i hushållet, men på samma sätt som gifta näringskvinnor
kunde ha ett självständigt auktoriserat ansvar i relation till sin näringsverksamhet, eller i förhållande till självständigt påtagna skulder, utan att det ansågs stå i
konflikt med målsmansrätten, verkar inte Nehrman ha sett någon konflikt i
hustruns självständiga ansvar som matmoder.89
Både den självständiga näringsrätten och skuldansvaret omfattades som konstaterats i tidigare kapitel av liknande auktoritetsförskjutningar. I kapitel tre
konstaterades en förskjutning när det gällde hustrus rätt att ingå och ansvara för
skulder, där dessa mot mitten av 1800-talet kom att göras beroende av makens
målsmansrätt. I slutet av 1700-talet betraktades hustrun som berättigad att själv
ingå och ansvara för skulder utan att frågan om makens målsmanskap diskuterades. I en dom 1832 slog däremot högsta domstolen fast att en självständig
rättskapacitet för hustrun, parallell med makens, var en omöjlighet eftersom
den stred mot målsmansrätten, och följaktligen kunde hustruns skulder endast
erkännas under förutsättning att det fanns ett uttalat samtycke från maken.
Som Inger Dübeck tidigare konstaterat skedde i den danska juridiska doktrinen, kom alltså den gifta kvinnans underordnade ställning i förhållande till
makens husbondevälde att betonas från 1700-talets slut, samtidigt som den
underordningen också skrevs tillbaka på äldre förhållanden. Hon menar därför
att en idé om en principiellt ’’omyndig’’ gift kvinna kom att konstrueras i 1800talets doktrin, trots att denna inte hade någon förankring i äldre belägg. Samma
typ av historiska konstruktion har också Maria Ågren visat att Johan Gabriel
Richert argumenterade för i lagkommissionens debatter om fördelningen av
giftorätten i början av 1800-talet. Att hustrun skulle ha en självständig position
hävdade han var motbjudande och oförenligt med den svenska rättstraditionen,
något som Ågren visar var direkt felaktigt.90 Anu Pylkkänen har också i en genomgång av de rättsliga kommentarerna hävdat att matmodersväldet
diskuterades i allt mindre utsträckning till förmån för den äkta mannens målsmanskap och har liksom Dübeck menat att detta var en utveckling mot en
principiellt omyndig hustru.91
Uppfattningen om att hustruns ansvar under hela den tidigmoderna perioden måste förstås som beroende av makens samtycke var länge också den
vedertagna inom den senare rättshistorien. Den har därmed också varit vägledande för historiska tolkningar av äldre förhållanden. Almqvist menar till
89 Jämför Pylkkänen som menar att Nehrman i sina föreläsningar över giftermålsbalken
betonade en sammansmältning i äktenskapet under makens ekonomiska auktoritet, 1996 s. 28.
90 Ågren 2009a s. 178.
91 Dübeck 1978 och 2003, Pylkkänen 1996 s. 15 och 28-31.
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exempel att husfrudömet var ’’rättsligt sett att betrakta som en från husbondeväldet delegerad rådighet’’. Han konstaterar samtidigt att maken inte hade rätt
att frånta henne den rättigheten utan goda skäl.92
Jag menar att det finns fog för att tala om att hustruns ansvar började förstås
som delegerat under 1800-talet. Det gör också att man inte med självklarhet
kan tillämpa en sådan beskrivning på äldre förhållanden. En parallell kan göras
till Otto Brunners kritik av den äldre medeltidsforskningen som diskuterat
feodalsamhället i termer av en modern stat. Det har gjort att feodalsystemet har
förståtts som en fragmenterad statsmakt där makten delegerades till olika underlydande feodalherrar. Detta blir fel menar Brunner eftersom det förutsätter
att det skulle funnits en samlad makt från början, vilket han inte finner några
bevis för. Makten i feodalsamhället var inte delegerad från en centralmakt. Den
tillkom den enskilde feodalherren grundad i den position han och hans hus
hade i ett system av relationer som visserligen var hierarkiska men som inte kan
förstås utifrån en modern maktfördelningsprincip.93 Parallellen kan tyckas avlägsen men på liknande sätt skulle man kunna argumentera för att hustruns
matmodersbefattning före 1800-talet inte verkar ha betraktats som en från husbondemakten delegerad rättighet utan som en parallellt auktoriserad befattning
vilken inte ansågs stå i konflikt med målsmanskapet, och att detta bör förstås
mot en bakgrund av att samhället var reglerat på ett annat sätt.
Denna uppfattning verkar utifrån justitierevisionsmaterialet också ha funnits
kvar och kunnat argumenteras för långt in på 1800-talet. Det är värt att betona
att även om Schrevelius ansåg matmodersrätten vara beroende av makens samtycke såg han den inte desto mindre som ett eget ansvar. Han konstaterar att
även om lagen inte längre uttryckligen stadgade en sådan rättighet ’’så är det
dock utom tvifvel, att hustrun i detta hänseendet ännu har samma rätt som
förr.’’94 Husbonden ansågs inte ha rätt att frånta hustrun hennes befogenhet
utan skäl, och han ansågs inte heller ha rätt att lägga sig i hennes utövande av
ansvaret så länge han inte uttryckligen och på giltiga skäl fråntagit henne rätten.
Först när husbonden uttryckligen återkallat detta stillatigande samtycke kunde
hustrun fråntas rättigheten. Samma tolkning står också Hellner för, som säger
att det var hustruns plikt att ’’i personliga förhållanden rätta sig efter mannens
vilja’’ men ’’å andra sidan var det också en rätt för henne att deltaga i omsorgerna om hemmets skötsel, så långt hon är därtill skickad’’.95
Hellner i likhet med Nehrman, Schlyter och Schrevelius menar att bristen på
uttryckliga bestämmelser i lagen om makarnas relation handlar om synen på
den äktenskapliga relationen som ’’moralisk’’, vilket fick som konsekvens att
92 Almqvist 1958 s. 158-159 (min kursivering), Almqvist kommenterar dock inte
förhållandena efter 1734.
93 Brunner 1992 s. 129ff., 269-280.
94 Schrevelius 1858 s. 79.
95 Hellner 1934 s. 67 (min kursivering).

187

den inte borde regleras av lagen. Hustruns förvaltningsrätt har alltså tolkats på
samma sätt som husagan. De har båda ansetts fortsätta gälla, men i det fördolda
som en konsekvens av att den äktenskapliga relationen inte längre ansågs vara
ett legitimt föremål för offentlig reglering, utan att det var en angelägenhet för
makarna själva. Detta öppnade för förskjutningar i den faktiska rättsställningen.

Formell reglering och privata hushåll
Lagen drog sig tillbaka från formell reglering av den äktenskapliga relationen.
Det är både rätten att näpsa och husfruväldet exempel på. Samtidigt beskrevs en
utveckling i kapitel tre där formellt rättsliga handlingar som klargjorde egendomsförhållandena i hushållet blev avgörande för att kunna driva ekonomiska
ärenden i domstol. Det bör ha ställt hustrur som var i konflikt med sina makar i
en besvärlig bevissituation.
Utvecklingen av Anna Bonnecreutz boskillnadsmål är ett exempel på en sådan konflikt. Det var när hovrätten underkänt äktenskapsförordet, och
konstaterat att inget av den egendom som var omtvistad skulle kunna betraktas
som hustruns enskilda egendom och vara undantagen från det gemensamma
boet och dess gäld, som hustrun begärde vittnesförhör. All egendom var således
att betrakta som gemensam och frågan om hustruns deltagande i skuldansvaret
ställdes därför på sin spets. I sin deduktion bytte fru Bonnecreutz därför spår
och begärde att få bevisa sin oskuld i gälden genom vittnesförhör som skulle
klargöra att obeståndet orsakats av makens misshushållning och att hon inte
varit delaktig i denna. Denna begäran fann också högsta domstolen rimlig med
motiveringen att den rättligt stadgade grunden för undanskiftande av egendom
med grund i äktenskapsförordet inte kunde tillämpas i hennes fall, och vittnesförhör genomfördes därför i nedre revisionen.96
Vad Anna von Bonnecreutz då försökte visa var just att hon uppfyllt sin
skyldighet som husmoder att se till hushållets bästa och att hon iakttagit sparsamhet, medan maken, genom drickande och allmän misshushållning, var den
som skuldsatt hushållet. Dessutom menade hon att maken genom både fysisk
och verbal hårdhet gjort det omöjligt för henne att uppfylla sin skyldighet samtidigt som han också kränkt hennes rätt. Hennes agerande bestod alltså i att hon
varit en god matmoder, vilket skulle visa att hon inte deltagit i misshushållningen och därmed inte heller i skulderna. Ur nedre revisionens betänkande,
vilket senare också upprepades av högsta domstolen i domen, framgår att makens misshushållning genom vittnesberättelserna ansågs bevisad.
Men ändå avslogs Anna von Bonnecreutz boskillnadsansökning. Högsta
domstolen ansåg nämligen att vittnena inte klargjort omständigheterna kring de
specifika skulder som förelåg för rättens bedömning, varken att de var gjorda av

96 Högsta domstolen protokoll 19/4 1820, 1820208171, nedre justitierevisionens protokoll.
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maken enskilt eller att dessa skulder inte kunde anses ha kommit hela hushållet
och även hustrun till del.
Varvid kungl. Maj:t vad rörer den av änkan von Bonnecreutz sökta boskillnad,
väl finner att åtskilliga på ed avhörda vittnen intygat, att, löjtnanten von
Bonnecreutz i livstiden varit begiven på starka drycker och fört en oordentlig
levnad, men då, i saknad av närmare upplysning om den nu bevakade gäldens
uppkomst, säker bevisning icke blivit tillvägabragt därom, att densamma tillkommit
genom mannens särskilda vållande och förgörelse samt att änkan von Bonnecreutz
därav ingen nytta eller del haft...97

Hur skulderna uppkommit och medlen använts förblev oklart och därför dömdes även fru von Bonnecreutz som delaktig i egenskap av företrädare för det
gemensamma hushållet. Att Anna von Bonnecreutz redogjort för det allmänna
förhållandet mellan makarna bevisade inget i det specifika fallet. Vad fru von
Bonnecreutz antagligen borde ha gjort för att i högsta domstolens ögon friskriva
sig från skuld var att genom vittnesmål, eller ännu hellre genom skriftliga bevis,
redogöra för omständigheterna kring varje borgenärs fordringar för att därigenom bevisa dels att de var ingångna av maken enskilt och dels att de nyttjats
av maken enskilt utan att komma resten av hushållet till del. Vad som föregick
mellan makarna i övrigt var uppenbarligen inte relevant.
I kapitel tre framgick att flera boskillnadsansökningar underkändes i hovrätter och högsta domstolen när kvinnorna genom vittnesredogörelser försökt
bevisa sitt avståndstagande från skulder genom referenser till lokalsamhällets
kännedom om förhållandet mellan makarna. Avslagen gjordes med grund i att
skulderna ansågs vara tagna i hela hushållets intresse. Makarnas inbördes konflikter påverkade inte det rättsliga förhållandet och att det var ’’allmänt känt’’ att
hustrun vägrat lämna sitt samtycke till försäljning eller förpantning av hennes
egendom räckte inte som grund. Catharina Jonsdotters borgenär uttryckte den
ståndpunkten på ett tydligt sätt när hon argumenterade för att hushållets inre
angelägenheter var irrelevanta för ärendets avgörande:
…lika så lite som jag kan förevita hennes man slöseri, lika så lite kan jag frikalla
henne, och vad deras husliga levnad vidkommer, så rörer den mig på intet sätt. …
Det borde åtminstone ingen vara okunnig därom att en man är sin hustrus
målsman, samt fritt gör och låter med så väl hustruns som sin egen egendom, så
framt ej fråga är om arvejord…98

Borgenären Boijs argumenterade för att hushållets angelägenheter var privata
och irrelevanta för rätten att förhålla sig till. Det enda som rätten hade att förhålla sig till var att maken var målsman med ansvar för hushållets ekonomi och
handlande. Vad som sedan skett bakom hushållets väggar behövde inte rätten ta

97 Kungl. dom 17/8 1820.
98 1820202221, Majorskan Boijs till häradsrätten.
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hänsyn till.99 Här fanns inget utrymme för något hustruns eget ansvarsområde.
Makens målsmansrätt och förvaltningsrätt till hushållets egendom var stadgade i
lag. Endast i fråga om hustruns ärvda jord fanns efter 1734 en lagstadgad begränsning och en auktoriserad rättskapacitet för hustrun. En förutsättning för
att hustruns självständiga ansvarsområde skulle kunna upprätthållas var att hushållet var öppet mot samhället, när de inre angelägenheterna blev makarnas
ensak fanns heller ingen möjlighet att argumentera för vad makarna hade rätt
och inte rätt till.
Den ökade betoningen på formella handlingar som kunde iakttas när det
gällde skuldansvar 1860, då tvistefrågan gällde huruvida hustrun skrivit under
kontraktet eller inte, syns också gällande äktenskapskonflikter. I skilsmässomålen från 1860 finns således färre diskussioner om arbetsdelning och hushållets
inre relationer. Istället är de formella referenserna mer framträdande, både från
de sökande, de svarande, underrätter, hovrätter och högsta domstolen.100
När Anna Stina Carlsdotter 1860 sökte äktenskapsskillnad med missämja
som skäl var ansökningen kort och formell. Hon förklarade med formuleringar
som tagits direkt ur skilsmässoförordningen att ’’en olycklig missämja i äktenskapet’’ hade uppstått mellan henne och mannen som sedan ’’utvecklat sig till
hat och bitterhet samt vunnit ett sådant insteg att… någon fridsam sammanlevnad oss emellan icke kan tillvägabringas’’. Inga fler förklaringar till skillnadsansökningen gavs, inga förmildrande omständigheter eller vittnen åberopades,
inga anklagelser mot maken gjordes. Skilsmässan framstår på så sätt som mer av
en intern angelägenhet mellan makarna än som ett samhälleligt misslyckande
som måste rättfärdigas och sonas.101 Ur makens förklaring, liksom även ur tidigare protokoll framkommer att konflikten mellan makarna, åtminstone delvis,
hade en grund i att maken anklagat hustrun för lättja och sjuklighet när hon
legat till sängs istället för att sköta hushållet.
Det enda skäl som min k. hustru föreburit för sin åstundade skilsmässa ifrån
mig… är, att jag skulle ej hava ansett henne vara så sjuk att hon ej kunnat efterse
sitt hushåll, samt att jag därför skulle hava förebrått henne detta… och om jag
även, någon gång då hon varit vid bättre hälsa skulle yttrat; att nu kan du väl
litet efterse ditt hushåll och huru dina pigor skött sina åligganden, så kan väl detta
ej giva henne skäl till hennes nu eftersträvade skilsmässa, utan anser jag mig mot
henne, gjort allt vad man kan vänta av en öm och rättskaffens äkta man, mot en
kär hustru,… Hon har väl varit dålig till hälsan ävensom stundtals sängliggande,

99 Ytterligare exempel: 1840207021 änkan Broman som argumenterade för att hennes makes
agerande med den egendom han haft under förvaltning inte gick att utreda, något arvingarna
försökte; 1780201311 änkan Börta Andersdotter som misslyckades med att få livstids besittning
trots att det var uppenbart för omgivningen att hennes make velat ge henne det; även
1820203061.
100 Jämför dock redan i 1760109013, ett skilsmässoärende där konsistorium tog hänsyn till
hustruns horsanklagelse mot maken först när hon stämt honom till kämnärsrätten.
101 1860100278, se även 1860100255, 1860100367.
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men dess emellan hade hon ganska väl kunnat efterkomma min önskan att något
litet efterse sitt hushåll, varmed hon dock ej ville befatta sig, ty själv behövde hon
ej deltaga i något arbete.102

Maken menade att han haft grund för att förebrå hustrun eftersom hon försummat hushållsbestyren. Hustrun styrkte visserligen sin sjuklighet inför rätten
med läkarintyg för att visa att makens anklagelser var ogrundade, men konflikten om hushållsbestyren fick ingen respons från rätterna. De diskuterades
varken som hustruns skyldigheter eller som hennes självständiga ansvarsområde.
Vad som föregick inom husets dörrar borde stanna där och hade inte någon
relevans för samhället utanför, det var makarnas ensak så länge hushållet kunde
fungera. Skilsmässan beviljades av kungen.103

Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har jag diskuterat vad olika typer av regleringar innebar för
hustruns ansvar och handlingsutrymme. I det inledande citatet framställdes det
som negativt att Anna Bonnecreutz befallningar kunde omintetgöras av husbonden, vilket var ägnat att visa på hur dysfunktionellt hushållet var. Att
makens befallningar var de enda som gällde var inte acceptabelt. Som vi har sett
framställdes samtidigt fru Bonnecreutz befallningar som nyttiga medan makens
inte var det. I vittnesmålen framkom en hustru som försökte förestå hushållet
på bästa sätt, medan maken ideligen gav tjänarna kontraorder och omintetgjorde hennes goda insatser. Att maken kunde agera på det sättet framställdes
som farligt och destruktivt. En viktig förklaring till det var naturligtvis att de
aktiviteter som maken istället menades ägna sig åt inte på något sätt kunde
uppfattas som konstruktiva. Men man kan också tolka uttalandena mer principiellt, som att det ansågs destruktivt att makens befallningar gällde framför
hustruns. Hustruns befallningar, åtminstone inom vissa områden, borde inte
kunna mötas av kontraorder från maken.
I kapitlet har diskuterats hur hustrur kunde friskriva sig från ansvar för hushållets skulder och äktenskaplig osämja genom att hänvisa till en tyrannisk
make. Istället hänvisades till att makarna skulle regera i sämja och till ömsesidig
hjälp. Den tyranniske maken som överdrev sin auktoritet framställdes som ett
hot mot den äktenskapliga ömsesidigheten men framför allt mot hushållets
nytta. Som vi har sett verkar hustrun och maken ha tilldelats varsina ansvarsområden. Oavsett om dessa skulle betraktas som auktoriserade eller inte, verkar det
som om det rått relativ samstämmighet om vad hustrun skulle göra och vad
maken skulle göra. Det verkar också som att det betraktades som legitimt att få
102 1860100278, Carl Olof Sundins förklaring till justitierevisionen.
103 Utslag för Anna Stina Carlsdotter 13/3 1860.
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detta bekräftat i rätten. Att vara hustru innebar att inneha en befattning med
ansvar för det inre hushållet, att vara matmoder. Med den befattningen följde
både rättigheter och skyldigheter.
Både hustruns ’’matmodersrätt’’ och makens ’’husbonderätt’’ hade sina tydliga avgränsningar för hur de fick utföras. Skillnaden är att makens
husbondevälde och målsmanskap var inskrivet i lagen medan hustruns inte var
det efter 1734. Både i praxis och i doktrin syns att matmodersrätten levde kvar
in på 1800-talet. Det är tydligt att maken inte ansågs ha rätt att frånta hustrun
ansvar utan giltiga skäl om misshushållning. Detta hustruns ansvarsområde
fanns parallellt med makens husbondeansvar och låg delvis under det, men
kunde inte beträdas av maken och han hade inte självklar bestämmanderätt över
det. De äkta män som försökte utöva husbondemakt över den inre hushållningen utan att hustrun visat sig oduglig fick skarpa tillsägelser av domstolarna.
Hustruns ansvar för den inre hushållningen måste därför betraktas som åtminstone ett semiauktoriserat förordnande i 1700- och 1800-talets Sverige. Det
uppfattades som fortsatt gällande i doktrinen liksom i rättspraxis. Hustrurätten
utmanades aldrig men däremot försvann den från den formella regleringen och
det fick betydelse, särskilt när andra rättsområden var mer tydligt reglerade i lag.
Det finns alltså en förskjutning över tid. Den uppfattning om den gifta
kvinnans principiella omyndighet, som Inger Dübeck visat gjorde sig gällande i
den danska juridiska doktrinen från slutet av 1700-talet, syns också om man
jämför tolkningen av hustruns matmodersrätt som den formulerades av
Nehrman vid 1700-talets mitt med Schrevelius tolkning hundra år senare.
Schrevelius klargjorde att matmodersrätten måste förstås som beroende av makens samtycke. Ett parallellt matmodersvälde blev en paradox som inte verkar
ha uppfattats av Nehrman. Enligt kapitel tre och fyra är det först mot mitten av
1800-talet som målsmanskapet blir generellt. Samtidigt börjar det också etableras en syn där matmoderns ansvar betraktas som delegerat från makens
auktoritet.
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KAPITEL 6

Inför högsta instans --- förändring över tid

Avhandlingens syfte har varit att belysa hur samspelet såg ut mellan kvinnors
handlingsutrymme och den rättsliga regleringen under perioden 1760-1860.
Detta har jag gjort genom att studera de ärenden som diskuterades i den högsta
domsrätten: justitierevisionen, och som handlade om kvinnor. Genom dess
position i domstolshierarkin, och att det var en arena för centralmakten där
också enskilda personer kunde driva sina problem, har jag argumenterat för att
justitierevisionen erbjuder en möjlighet att studera hur kvinnors handlingsutrymme förhandlades och konstruerades i tolkning, omtolkning och förändring
av reglering. Jag har således argumenterat för att de ärenden som förekom här
kan betraktas som särskilt intressanta, dels eftersom de ofta var särskilt problematiska och därför inte kunnat få en lösning i de lägre instanserna, och dels
därför att de kom att diskuteras av personer med nära kopplingar till lagstiftande och styrande organ i samhället och av kungen personligen. Den empiriska
studien tog därför sin utgångspunkt i en diskussion om vilka kvinnorna var som
återfinns i justitierevisionens arkiv och varför de hamnade där, för att ringa in
de situationer som uppfattades som så problematiska att de av olika anledningar
och på olika vägar hamnade i den högsta domsrätten.
Tidigare forskning har beskrivit en utveckling av den samhälleliga regleringen från 1500 och framåt genom en övergång från förhandlingsrättvisa till
expertisrättvisa: från ett rättsligt system som var baserat i lokalsamhället och
byggde på förhandling mellan dess medlemmar, till ett rättsligt system med
tydligt definierade regler vilka upprätthölls av staten. Utgångspunkten för studien är att detta haft avgörande betydelse för kvinnors handlingsutrymme.
Annan forskning har visat att kvinnor i 1600- och 1700-talets Sverige visserligen hade ett mycket begränsat explicit handlingsutrymme i lagen, men också att
kvinnor i det tidigmoderna samhället hade ett stort handlingsutrymme i vardagliga sammanhang. Detta har tolkats olika i forskningen men med den
gemensamma nämnaren att en skillnad mellan föreskrift och praktik har pekats
ut och ofta uppfattats som en motsättning. Jag har i avhandlingen argumenterat
för att detta kan förklaras som ett resultat av ett annat sätt att tänka om reglering, och att man för att förstå den historiska förändringen måste studera hur
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handlingsutrymme kan konstrueras med hjälp av regleringar och förhandlas i
tolkning, omtolkning och förändring av reglering. Justitierevisionen erbjuder en
sådan möjlighet. I inledningen formulerade jag därför en första hypotes om att
en konkret beskrivning av en sådan förhandlingsprocess kan skapa en förståelse
för hur kvinnors handlingsutrymme såg ut och varför, och att en sådan beskrivning kan förklara eller upplösa de paradoxer som upplevs med andra synsätt.
Som en andra hypotes hävdade jag att denna förhandlingsprocess i sig kan generera historisk förändring av vad som är reglerat och hur denna reglering såg ut.
En konkret analys av denna förhandlingsprocess kan därför bidra med en viktig
delförklaring till det skifte av regleringssystem som formulerats som en övergång
från ett situationsberoende regleringssystem upprätthållet av lokalsamhället, till
ett system av formella regler upprätthållna av staten.
Detta har avhandlingen visat först genom att visa att kvinnor var en del av
denna förhandlingsprocess genom justitierevisionen, för det andra genom att
visa hur kvinnor argumenterade både i relation till befintlig reglering och utifrån andra tillgängliga föreställningar, och för det tredje hur dessa möjliga
argumentationslinjer skiftade i tyngd och funktion genom två processer i utvecklingen från förhandlingsrättvisa mot expertisrättvisa.

Justitierevisionen --- en kanal för förhandling
Mängden ärenden som behandlades i högsta instans ökade kraftigt i omfattning
under perioden fram till 1840 för att sedan minska till 1860. Ökningen kan
delvis förklaras genom folkökning men framför allt tyder den på ett ökat behov
av att vända sig dit för att få en prövning av sina problem, liksom även för
centralmakten att finna lösningar på problem och ratificera domslut på central
nivå. Under perioden fick också den högsta domsrätten en tydligare struktur
som grundlagsfästes 1809. Kvinnornas ärenden följer samma mönster. Förutom
att den myndighetsreform som genomfördes 1858 gjorde att dessa ärenden
försvann var det framför allt nådeansökningar för brott som minskade mellan
1840 och 1860.
Justitierevisionen var en komplex verksamhet med en mängd olika funktioner, framför allt tre av dessa aktualiserades i kvinnornas ärenden. För det
första fungerade justitierevisionen som riksinstans genom att vara högsta rättsliga instans dit komplicerade ärenden fördes vidare från hovrätter och
underrätter för revidering, tolkning och stadfästelse. Initiativ togs både av domstolarnas representanter och av parterna själva. För det andra fungerade
justitierevisionen som kunglig dispensinstans vid sidan om den formella rättsliga regleringen och var då rådgivande när kungen ’’av gunst och nåd’’ skulle
bevilja undantag från lagen på alla möjliga grunder. För det tredje verkar justitierevisionen i relativt hög grad fungerat som lokal överdomstol för Stockholm.
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Den komplexa verksamheten innebar att de frågor som förde kvinnorna till
den högsta instansen var av olika slag. Vid 1700-talets mitt dominerade kvinnor
från de högre skikten i samhället, och de kom inför justitierevisionen framför
allt i ärenden som rörde egendom, tvister eller myndighetsärenden. Egendom
var en fråga under hela perioden vilket syns genom att dessa ärenden förblev
ungefär lika många. De blev dock en allt mindre andel av den totala ärendemängden när andra ärendekategorier tillkom och växte. Vid mitten av 1800talet kan man övergripande säga att ärenden om försörjning --- näringsverksamhet, försvarslöshet, och myndighet --- dominerade kvinnornas ärenden. Framför
allt ser man en ökning av antalet myndighetsansökningar fram till 1840. Samtidigt med förskjutningen av frågor som behandlades förändrades också
sammansättningen av kvinnokollektivet. Kvinnorna från samhällets översta
skikt som dominerade i början av perioden blev en mindre del. Antalet kvinnor
från borgerliga grupper ökade, liksom antalet kvinnor från lägre skikt och kvinnor som själva arbetade för sin försörjning.
Mångfalden i ärenden liksom den breda sociala sammansättningen, framför
allt vid mitten av 1800-talet, visar att justitierevisionen erbjöd en kanal för
kvinnor att föra fram sina problem och hävda sina önskemål. Och det verkar
inte bara ha gällt en elit utan kvinnor från hela samhället. Även om man kan
argumentera för att det krävdes mindre sociala och ekonomiska resurser för att
överklaga en brottsdom jämfört med att driva ett civilt tvistemål, så förekommer de mindre bemedlade kvinnorna i flera olika ärendekategorier. Många
myndighetsansökningar kom från mindre bemedlade kvinnor, och dispensansökningarna om skilsmässa kom huvudsakligen från kvinnor tillhörande mellanoch lägre skikt i samhället. Det viktigaste påpekandet i det här sammanhanget
är att alla dessa problem för kvinnor diskuterades av högsta domstolen och
statsrådets medlemmar. Det innebär att alla dessa frågor utgjorde underlag för
en förhandling om handlingsutrymme och reglering.
Att kvinnor, under 1600- och 1700-talen, kunde föra fram sina problem till
myndigheter på olika nivåer och i dialog med dessa påverka sitt handlingsutrymme har i tidigare forskning visats för andra platser i Europa och de
nordamerikanska kolonierna tidigmodern period.1 Den här avhandlingen visar
att justitierevisionen erbjöd en sådan kanal för kvinnor i Sverige långt in på
1800-talet.

Kvinnors argument för handlingsutrymme
Kvinnorna som argumenterade för handlingsutrymme i olika sammanhang
använde huvudsakligen tre typer av argument. För det första åberopade kvin1 Schmidt Blaine 2001, Hardwick 2009, Hunt 2013.
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norna de explicita regler som fanns. För det andra beskrev de sig själva som
ansvarstagande och hårt arbetande för att visa sig värdiga. För det tredje argumenterade de utifrån att de var innehavare av auktoritetspositioner i
lokalsamhället, framför allt att de var hustrur med hushållsansvar. Vilka av dessa
argument som användes berodde både på vilka kvinnorna var, vad problemet
handlade om, och på hur regleringen i den specifika frågan var utformad.
Den medeltida lagen som också på många sätt befästes i 1734 års lag och
alltså gällde långt in på 1800-talet var huvudsakligen intresserad av jord. Jordens starka ställning i lagen var därför en förutsättning i regleringen som
kvinnorna, deras motparter och domarna i justitierevisionen hade att förhålla
sig till. Men det fick olika utfall beroende på vilka parterna var och hur situationen såg ut.
I vissa sammanhang var det positivt för kvinnorna att hänvisa till ett innehav
av ärvd jord. Det gällde framför allt gifta kvinnor som ville försvara egendom i
ett skuldsatt bo. I lagen fanns ett uttryckligt krav på hustrus samtycke för försäljning eller skuldsättning av hennes ärvda jord, vilket gav hustrun en
förhandlingsposition och gjorde hennes agerande viktigt för utfallet. Gifta
kvinnor som tvistade i de här frågorna argumenterade därför för att regeln om
hustrus samtycke skulle tillämpas så brett som möjligt. Till exempel argumenterade kvinnor för att detta krav skulle gälla även den jord som förvärvats
gemensamt av paret under äktenskapet, vilket inte var uttryckt i lag. Enligt
samma princip, men med motsatt effekt, argumenterade därför de fordringsägare som ville få ersättning ur kvinnornas bo för att kravet på kvinnors
samtycke skulle tolkas så begränsat som möjligt eftersom de då hade rätt att
hämta ersättning ur hela boet oavsett hustruns inställning.
De myndighetssökande kvinnorna påpekade i stor utsträckning att de inte
var innehavare av ärvd jord. Tidigare forskning har visat att detta inte kan betraktas som ett sakpåstående utan som ett argument för att stärka kvinnornas
chanser som myndighetssökande. Uppenbarligen fanns det en uppfattning
bland de myndighetssökande kvinnorna och deras anförvanter att det var svårare att få myndighet om man hade ärvd jord. Min genomgång av
myndighetsförklaringar har dock visat att det inte var principiellt svårare att få
myndighet när man hade ärvd jord. Jag har exempelvis inte hittat något fall där
egendomens form varit orsak till avslag. Däremot verkar ärendehanteringen
varit mer komplicerad när jord var inblandad. Justitierevisionen och kungen
uppmärksammade jordinnehav och krävde utredning av dess omfattning. Detta
utredningsförfarande kom att bli mer formaliserat på 1800-talet då kungen
regelmässigt krävde in kompletterande uppgifter om den sökandes egendomsinnehav. Det var också i fråga om jord som förtydliganden gjordes i
myndighetens innebörd vid sekelskiftet 1800.
Om man bortser från ärvd jord fanns få rättsliga begränsningar i ogifta kvinnors dispositionsrätt och rättskapacitet i förhållande till egendom. I
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myndighetsansökningarna kan man se att förmyndare i regel endast utsågs då
den ogifta kvinnan hade ett arv, särskilt i form av jord. Det fanns också en i
praxis erkänd rätt för ogifta kvinnor att förvalta förvärvsegendom som verkar ha
baserats på en analogisk tolkning av det lagställe som gällde pojkar. Ogifta
kvinnor hade också, enligt lag, rätt att upprätta testamenten om de ’’var komna
till mogen ålder’’. På liknande sätt gjordes skillnad mellan förvaltning av jord
och förvaltning av ränteinkomster från jorden, varvid den senare kunde anförtros den ogifta kvinnan själv. Sammantaget verkar det därför, både i lagen och i
justitierevisionen, som att ogifta kvinnor ansågs kunna förvalta kapital. Det var
inte ogifta kvinnors förvaltning som behövde kontrolleras utan förvaltning av
jord.
Denna erkända förvaltningsrätt till lösegendom kunde kvinnor använda som
argument, till exempel i ansökningarna om myndighet. Men det finns också
exempel på att kvinnor åberopade denna förvaltningsrätt i andra sammanhang
som till exempel när en kvinna argumenterade för att hon, som ogift, borde ha
rätt att själv stifta äktenskapsavtal ifall den egendom, som skulle komma att
omfattas av detta, var förvärvad och således inte omfattades av restriktionerna i
lagen. För ogifta kvinnor kunde det alltså finnas intresse av att de tydliga regler
som omfattade jorden i vissa sammanhang skulle ges en begränsad tolkning.
På liknande sätt kan man se att andra explicita lagbestämmelser åberopades
och användes som avstamp i kvinnornas argument. När det genom 1810 års
skilsmässoförordning stadgades explicita skäl för den kungliga dispensgivningen
i frågan kan man se att ansökningarna ökade men också att ansökningarna på
ett tydligt sätt formades för att passa in på dessa skäl. Dels åberopades skälen
explicit, dels ser man att hänvisningar till andra omständigheter formulerades
för att passa in på något av de stadgade skälen. Kvinnorna, men också deras
motparter, använde dessa regler, både explicita lagrum och erkänd praxis, för att
bygga argument. De använde också de regler som fanns på ett område för att
stärka sin position i andra sammanhang där förutsättningarna inte var lika tydliga. När de gjorde så prövades gränserna för och tolkningarna av dessa regler.
På så sätt fungerade parternas argument som initiativ till förhandling om hur
handlingsutrymme skulle konstrueras och försvaras.
Samtidigt är det tydligt att referenser till explicita regler inte räckte till. En
genomgående argumentationslinje i justitierevisionen var att kvinnorna försökte
framställa sig som ansvarstagande individer och därmed dels som värdiga att
beviljas förmåner och dels som tillförlitliga nog att anförtros handlingsutrymme. Det gäller i alla typer av mål: egendomstvister, äktenskapstvister,
ärenden om näringsrätt, ansökningar om myndighet, men även i ansökningar
om strafflindring. I alla dessa sammanhang åberopade kvinnorna också att de
var sparsamma och stod för god hushållning som argument för att de var kapabla att ta ansvar och därmed värdiga att få förmåner. Då kunde de också
framställa sig som nyttiga både för sig själva, de sina och för samhället.
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Kvinnorna åberopade att de hade ett försörjningsansvar dels för sig själva
men också för makar, föräldrar och framför allt för sina barn. De pläderade för
möjlighet att själva kunna försörja sig genom årstjänst eller näringsrätt eller
genom att själva förvalta sitt kapital, och de gjorde det i kontrast mot att vara
beroende av fattigvård eller av släktingar. I argumentet låg samtidigt att kvinnorna visade handlingskraft genom att söka möjlighet att själva fullgöra detta
behov.
I påfallande många fall, framför allt i ansökningar om myndighet, förekommer referenser till att kvinnorna tidigare arbetat för sin försörjning som bevis på
att de var tillförlitliga och tog ansvar för sig själva och de sina. Kvinnorna åberopade sitt arbete som matmödrar, som näringsidkerskor eller som pigor. Arbete
och självförsörjning fungerade som positiv förstärkande referens i alla typer av
ärenden. Det visade på att kvinnorna själva skapat sig en utkomst istället för att
ligga samhället till last. När det gällde tvister i äktenskapet visade arbetet att
hustrun tagit ansvar för hushållets välfärd, ofta i kontrast mot en misshushållande make. Syftet med den här argumentationen var att visa att man uppfyllde
en självsörjningsmoral som sa att alla individer hade en plikt att om möjligt vara
nyttiga för samhället. Innebörden av denna nytta kunde ta sig olika uttryck
beroende på personens sociala status, civilstånd och kön.
Dessa argument om behov, ansvarstagande och tillförlitlighet refererade inte
till något rättsligt lagrum. De var karaktärsargument som handlade om den
specifika individens förmåga. Att dessa argument framfördes och bedömdes vara
relevanta vittnar om att det fanns ett bredare normsystem än det i lag kodifierade. Det kan också förklaras genom hur själva utformingen av regleringen såg
ut. Det som kallas för behovslagstiftningen öppnade för denna typ av argumentation. Myndighetsbeviljningen är ett annat tydligt exempel på ett fall där
det saknades färdiga fastställda kriterier för hur rättigheter skulle beviljas som
kvinnorna enkelt kunde hänvisa till.
Myndighetsförklaring beviljades under hela perioden utan några klara fastställda kriterier för vad som berättigade till förmånen vilket gjorde att de
sökande var tvungna att argumentera utifrån den specifika situationen. Utifrån
kungens beviljning kan man se att det viktigaste för att beviljas myndighet var
att den sökande bedömdes som tillförlitlig: ha uppnått stadgad ålder(25 år) och
visat god frejd. Släktens inställning, som framhållits i tidigare forskning, var
också mycket viktig. Men även de ärenden där släkten motsatt sig ansökan
ledde i de flesta fall till bifall om kungen bedömde den sökande individen som
tillförlitlig. Regleringens utformning, eller bristen på explicita kriterier, gjorde
det nödvändigt att motivera sin rätt till den sökta förmånen. Men detta tvång
gav en möjlighet för individen att argumentera utifrån specifika omständigheter.
Att det saknades fastställda kriterier gav alltså å ena sidan krav på motivering, å
andra sidan medförde också kravet på motivering en öppning för kvinnor att
förhandla om utrymme utifrån den specifika situationen.
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En tredje central linje för argumentation var att utgå ifrån en auktoritetsposition med tillhörande rättigheter och skyldigheter, huvudsakligen hustruns
position och uppgifter. Flera kvinnor åberopade explicit att de hade rätt att
självständigt sköta den inre hushållningen utan att maken blandade sig i denna.
Detta självständiga ansvar betraktades som en hustruns rättighet och fick inte
kränkas om inte hustrun hade underlåtit att fullgöra eller var oförmögen att
fullgöra de skyldigheter som följde med det ansvaret. Detta måste förstås utifrån
att hustrun innehade en befattning i hushållet: hon var matmoder. Ett sådant
självständigt ansvar för hustrun fanns också inskrivet i den medeltida lagen: en
hustru ’’giftes till lås och nycklar’’, vilket måste förstås som en symbol för hustruns auktoriserade rätt att självständigt ansvara för den inre hushållningen. På
så sätt var ansvaret auktoriserat på samma sätt som andra befattningar i
samhället, som ett tydligt rättsligt definierat handlingsutrymme. Genom 1734
års lag försvann denna explicita rättsliga auktorisering. Däremot verkar
uppfattningen om att den inre hushållningen skulle vara hustruns självständiga
ansvarsområde funnits kvar både i den samtida diskussionen och i
argumentationer i justitierevisionen långt in på 1800-talet. Så användes
referenser till ’’nycklar’’. Husmoderns rättigheter upprätthölls av kvinnorna och
omgivningen, och de sanktionerades av domstolarna.
Den här studien styrker den forskning som hävdat att hustruns ansvarsområde fanns parallellt med makens husbondeansvar. Hustruns ansvar för den inre
hushållningen, som det framträder i justitierevisionen, var i sig självt inte underställt maken och maken hade inte någon självklar bestämmanderätt över det. På
så sätt finns det ett visst fog för att tala om en praktisk funktionell sidoordning.
När hustrur argumenterade, så sent som under första halvan av 1800-talet,
utgick de från sin position som matmoder med hushållsansvar och det var som
sådan de kränkts genom makens agerande, antingen genom ’’tyranni’’ eller
genom slöseri. De makar som inkräktade på hustruns område eller på annat sätt
kränkt hennes auktoritet som matmoder kallades tyranner och fick också skarpa
tillsägelser av domstolarna.
Hushållsföreståndarens auktoritet var villkorad av att den utfördes till hushållets nytta. Detta har diskuterats i tidigare forskning gällande husbonden.
Utifrån studien av justitierevisionen verkar hustruns position ha kritiserats och
försvarats på samma sätt. Makarna (och fordringsägarna) som ville begränsa
hustruns handlingsutrymme hävdade att hustrurna hade misskött sitt ansvar
och att de därför försuttit rättigheterna till detta. För att försvara sig poängterade hustrurna att de hade uppfyllt de skyldigheter som följde med
matmodersansvaret: sparsamhet och god hushållning, ofta i kontrast mot en
misshushållande husbonde. Hustrurna liksom makarna kunde framställa sig
själva som tillförlitliga och nyttiga för hushållet. Detta var en viktig punkt i
bedömningen både av ekonomiska tvister inom äktenskapet liksom i skilsmässoärenden.
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Från förhandlingsrättvisa till expertisrättvisa
Två huvudsakliga trender gör sig synliga under perioden. Den första är en process som innebar en ökad betoning på formell reglering av samhälleliga
relationer och framför allt av marknadsrelationer. Denna kännetecknas av en
ökad och mer enhetlig reglering från staten, en utveckling av reglerade marknadsrelationer, och förskjutningar och uppluckring av släktens inflytande över
jorden och av den särställning jorden haft i lagen. Den andra är en process som
innebar en minskad reglering av hushållets inbördes relationer. Dessa två processer kan framstå som motsatta men bör, menar jag, istället ses som resultat av
en förändrad syn på vad som behövde regleras och hur. Giltigheten i de olika
argumentationslinjerna skiftade genom att betydelsen av rättsliga dokument
ökade vilket gjorde det svårare att argumentera utifrån karaktärsargument eller
auktoritetspositioner som saknade rättslig sanktion.

Betydelse av formellt rättsliga dokument
De näringsrättigheter som aktualiserades i justitierevisionen beviljades fram till
1846 enligt en behovsprincip. Dessa beviljningar gjordes inte utifrån några
generellt definierade krav utan med grund i en bedömning av den specifika
kvinnan och hennes specifika situation. Till skillnad från skrånäringarna var det
grundläggande kriteriet behov av försörjning, inte burskap och utbildning.
Ur den undersökning jag gjort av tilldelning av näringsrätt i Stockholm,
framkommer att det var relativt vanligt fram till 1800-talets början att dessa
näringstillstånd lämnades vidare till andra personer, ofta i utbyte mot någon
form av kompensation för rättighetsinnehavaren, vilket också styrks av tidigare
forskning.2 Detta gjordes trots att uthyrning av näringstillstånd hade förbjudits
vid mitten av 1700-talet i Stockholm. Ett skäl till denna praxis kan sökas i
behovskravet som ställde som villkor att den sökande led brist på arbetsförmåga,
vilket i praktiken innebar att rättighetsinnehaverskan i många fall var antingen
för sjuk eller för gammal för att själv orka driva näringen. Konsekvensen blev att
de kvinnor som faktiskt drev näringsverksamhet i Stockholm ofta gjorde det
utan att ha fått ett av myndigheterna tilldelat tillstånd, istället verkade de med
grund i ett avtal gjort med den faktiska rättighetsinnehaverskan och med myndigheternas goda minne. Denna praxis verkar inte ha betraktats som något
problem så länge detta skedde öppet så att ansvaret för verksamheten var klar
och myndigheterna visste vem som skulle betala avgifterna.
De så kallade kvinnliga näringsrättigheterna tilldelades således genom mer
eller mindre formaliserade överenskommelser med myndigheterna. Det rum
som kvinnor som drev näring genom sådana överenskommelser verkade i kan
inte beskrivas som rättstomt, avstegen från reglering skedde ju med myndighet2 Bladh 1998.
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ernas kunskap, utan som situationsberoende. Det faktum att rättigheterna var
resultat av bedömningar av varje enskild situation gjorde det möjligt för myndigheterna att vara flexibla när det behövdes så länge ansvarsfrågan var
klargjord.
Detta verkar dock ha förändrats under första halvan av 1800-talet. En översikt av Stockholms poliskammares diarier under första halvan av 1800-talet
visar att uthyrningen och överlämnandet av näringsrätter minskade i omfattning och påföljderna för olaglig vidareuthyrning hårdnade. Under 1800-talet
finns också i justitierevisionen tecken på en ökad betoning på formella kontrakt
vid behandling av näringsrättigheter. 1840 blev två kvinnor av med sina näringstillstånd därför att de skrivit kontrakt om uthyrning. I det ena av dessa fall
betonade alla inblandade parter att näringsidkerskan i fråga var en exemplarisk
sådan och att verksamheten var nödvändig för hennes förmåga att sörja för sig,
men avfärdade samtidigt detta som ovidkommande för den rättsliga förhandlingen som endast kunde ta hänsyn till det formella lagbrottet. Jag menar att
dessa exempel tyder på att den situationsberoende överenskommelsen inte
längre var grund för näringsrätt utan det var det formella rättsliga kontraktet.
En sådan förskjutning formaliserades i näringslagstiftningen 1846 när rättighetstilldelningen på basis av behov ersattes av rättighetstilldelning på basis av
myndighetsförklaring. Det gjordes genom att ett krav på myndighetsförklaring
infördes för ogifta kvinnor och ett krav på målsmans samtycke för gifta kvinnor.
Samtidigt slopades behovskravet. Då förflyttades bedömningen av vem som
skulle få göra vad, från omständigheterna i varje sökandes specifika situation, till
om den sökande var myndig.
Att betydelsen av myndighet och myndighetsförklaring förändrades under
perioden har framkommit i tidigare forskning. Vad den här studien har visat är
hur denna förändring rent konkret såg ut och att den till stor del genomfördes i
förhandling mellan de sökande kvinnorna och centralmakten. Det visar sig på
fyra sätt: genom vilka kvinnor som sökte myndighet, hur de argumenterade,
hur myndigheten preciserades och hur myndighet formaliserades som en rättslig
förutsättning för handlingsutrymme.
När myndighetförklaring uppstod som fenomen vid början av 1700-talet
fanns ingen klar definition av vad myndighetsförklaringen innebar rättsligt eller
hur stort handlingsutrymme den myndigförklarade kvinnan skulle tillskrivas.
De myndighetförklaringar som beviljades under första halvan av 1700-talet var
få, ansökningarna kom framför allt från adliga kvinnor och beviljades utan
några explicita begränsningar eller särskiljande rättigheter i förhållande till andra
myndiga personer. Som konstaterats, saknades klara kriterier för vad skulle
krävas för myndighetsförklaring. Den verkar ha givits som svar på ett behov i en
specifik situation. Fortfarande vid mitten av 1700-talet var myndighet en fråga
främst för den landägande eliten i samhället. De kvinnor som sökte myndighet
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under 1700-talet var kvinnor som hade egendom som de ville få rätt att själva
disponera.
Från mitten av 1700-talet började villkor för den beviljade myndigheten att
formuleras vilket resulterade i att rätten att sälja och pantsätta jord kom att
undanhållas de myndighetsförklarade, och likaså de rättigheter som föll under
giftomannarätten. Efter ett prejudikat 1754 undantogs också rätten för den
myndighetsförklarade kvinnan att själv bevaka sina intressen vid ett eventuellt
arvsskifte. Efterhand formaliserades dessa förbehåll som ’’vanliga villkor’’ i beslutsprotokollen, och de kom att bli bestående även efter myndighetsreformerna
vid 1800-talets mitt. Ytterligare klargöranden om vad myndigheten skulle omfatta kom vid sekelskiftet 1800. I dessa definierades den myndighetsförklarade
kvinnans handlingsutrymme som att hon hade dispositionsrätt och rättskapacitet för sin egendom på i stort sätt samma villkor som andra myndiga
personer, med de viktiga undantagen för försäljning och förpantning av fast
egendom och intrång i giftomannarätten.
Dessa villkor och klargöranden innebar att den beviljade ’’myndigheten’’ efterhand kom att bli begränsad, men samtidigt mer förutsägbar. Formuleringen
’’vanliga villkor’’ visar på att en praxis etablerats där alla kvinnor tilldelades
myndighet på samma villkor, utan hänsyn till den specifika situationen. De
kvinnliga myndighetsförklarade började också urskiljas som en egen kategori.
Under perioden fram till 1840 ökade ansökningarna dramatiskt i antal och
samtidigt syns en förändring med ett betydligt bredare socialt spektrum än
förut, så att kvinnorna som sökte myndighet i slutet av dispensperioden kan
sägas ha kommit från hela samhället. Vid 1800-talets mitt utgjorde kvinnor från
de lägre skikten den enskilt största gruppen, nästan alla dessa kvinnor arbetade
för sin försörjning. Samtidigt skedde också en geografisk förskjutning som innebar att majoriteten av de sökande vid mitten av 1800-talet kom från städer.
Sammantaget antyder detta att myndighet hade kommit att handla om något
annat än om förvaltning av jord. Genom att myndighet i näringsfrihetslagstiftningen 1846 gjordes till ett villkor för kvinnlig näringsverksamhet fick den
funktion som rättsligt reglerad förutsättning för självständigt handlande. Den
som var myndig kunde betraktas som ansvarig och få auktorisering som näringsidkerska eller förvaltare av egendom, den som var omyndig kunde det inte.
Att myndigheten var på väg att få funktion som allmän förutsättning för
handlande styrks också av det förändrade tilltalet i många myndighetsansökningar 1840, vilka kan karaktäriseras som begäranden om rättigheter istället för
ansökningar om dispens. Alla de förklaringar om specifika omständigheter som
funnits i de tidigare ansökningarna saknades här, istället påtalades endast att
kvinnan var frejdig och ville bli myndig. I tidigare forskning har det betraktats
som en förskjutning från att myndigheten sågs som en nödlösning i enskilda fall
till att den kom att betraktas som en rättighet för kvinnor.3 Den här avhand3 Liljewall 2013.
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lingen har visat att den utvecklingen var resultatet av en process där
myndighetsansökningarna som rättsligt fenomen fått ett tydligt och formaliserat
innehåll och där det rättsliga tillståndet ’’myndig’’ hade blivit ett krav för formellt handlingsutrymme. Trots att klara kriterier fortfarande saknades hade
myndighetsförklaringens betydelse i samhället gjort användningsområdet och
behovet av myndighet mer tydliga vilket gjorde motiveringarna mindre nödvändiga.
Den ökade betoningen på formella dokument syns också i hanteringen av
kreditärenden. I 1734 års lag var regleringen av dessa knapphändig men det
kom en mängd förordningar under perioden. Tidigare forskning har visat att
utvecklingen av kreditlagstiftningen under 1700-talet framför allt syftade till att
trygga fordringsägares intressen.4 För kvinnorna i justitierevisionen aktualiserades problematiken tydligast i förhållande till boskillnad som i mycket högre
utsträckning kom att bli direkt beroende av formella dokument, vilket fick
konsekvenser framför allt för gifta kvinnor och deras handlingsutrymme i relation till boets egendom.
Villkoret för beviljande av boskillnad var att den sökande makan inte hade
varit delaktig eller haft nytta av skulderna. Det villkoret gjorde att frågan om vad
som konstituerade ett hustruns avståndstagande från makens handlingar blev
avgörande. I stor utsträckning argumenterade kvinnorna i de här ärendena utifrån matmodersbefattningen. De försökte friskriva sig från ansvar i hushållets
skuldsättning genom att framställa sig som ansvarstagande. Det gjorde de genom att med vittnen redogöra för makarnas inbördes relation och visa att
hushållets tillstånd var orsakat av makens enskilda misshushållning, samtidigt
som de själva hävdade att de gjort allt i sin makt för att hindra denna. Detta
menade de bevisade att de inte varit delaktiga i skuldsättningen. Att de inte haft
nytta av skulderna bevisades genom att på samma sätt redogöra för att mannen
hade benägenhet för dryckenskap, slöseri eller allmänt dekadent leverne. De
styrkte sin argumentation genom att hänvisa till den lokala omgivningens uppfattningar om makarnas personer.
Kvinnornas sätt att argumentera verkar ofta ha fungerat i den lokala rättsinstansen men däremot inte i hovrätten och högsta domstolen där de formellt
rättsliga omständigheterna var de som bedömdes. När man ser till fordringsägarnas argumentation som också fick stöd i de högre instanserna betraktades
kvinnornas argument utifrån en lokal kunskap som ogiltig --- den saknade rättslig relevans.
Detta berodde på en förskjutning av vad som ansågs som giltig bevisning på
makarnas respektive skuld i ekonomiska frågor. Det som krävdes för att hustrun
skulle friskrivas från att ansvara för skuld verkar, både från överrätternas och
från fordringsägarnas sida, ha varit antingen en explicit och formellt giltig bevisning om omständigheterna kring varje enskild skuld eller, som i ett fall,
4 Ågren 2009a.
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juridisk separation, en dom om skillnad till säng och säte. Fordringsägare la
också stor vikt vid att dessa handlingar hade utförts på ett giltigt och genomskinligt sätt. Äktenskapsförord skulle vara upprättade före äktenskapet av
behöriga parter, testamenten skulle vara skriftliga och bevittnade på ett legitimt
sätt. Situationsberoende argument, eller semiformella handlingar, bevisade inte
något i den specifika rättsliga frågan. Om de accepterades skulle det dessutom
medföra en osäkerhet eftersom deras giltighet kunde komma att ifrågasättas.
Samma utveckling gällde också frågan om den specifika egendom som hustrun skulle ha rätt att skydda ifall hon beviljades boskillnad. Om hustrun hade
jord var detta inget problem, då fanns en explicit reglering att förhålla sig till.
Däremot var det mer oklart om hustruns arv bestod av lösegendom liksom
också vad som gällde för den gemensamma egendomen. Då blev äktenskapsförord viktiga eftersom de avgjorde hur stor del av det gemensamma boet som fick
skiftas undan --- fanns inget äktenskapsförord hade hustrun rätt till en tredjedel
men om äktenskapsförord fanns som sa att hela det gemensamma boet skulle
betraktas som hustruns hade hon följaktligen rätt att skifta undan hela detta.
Också här syns en tydlig förskjutning mot formella rättsliga kontrakt och de
exakta formuleringarna i dessa kontrakt. Många tvister i justitierevisionen
handlar om otydliga formuleringar i äktenskapsförord. Giltiga dokument framställdes i fordringsägares argumentation som det enda som kunde garantera att
inte paret, men även dess släkt, försökte och lyckades lura borgenärer. Detta
fick också gehör hos hovrätt och högsta domstolen. Den egendom som skulle
skiftas undan vid en boskillnad måste vara offentligt registrerad på samma sätt
som skulderna måste vara skriftligt dokumenterade för att hustrun skulle kunna
bevisa sin oskuld i förhållande till dessa. Hela denna utveckling måste ses som
ett uttryck för en ambition att skydda fordringsägares intressen.

Konstruktion av privatsfären
Utvecklingen av familjen och hushållet under den period jag studerat har
framför allt karaktäriserats av en utveckling av ett ideal om en privat sfär, undandragen från offentligheten och statens inblandning. Idén om det äkta paret
som en enhet har framförts och betonats i olika hög grad under hela det kristna
Sveriges historia, ofta symboliserat i det bibliska uttrycket om att makarna
skulle vara ett kött. I svensk lag har denna uppfattning stått mot en strikt princip om uppdelning mellan hans och hennes egendom, och som det verkar även
hans och hennes ansvar. Det är med grund i den uppdelningen som matmodern
kunde användas som rättsligt argument.
Att argument med utgångspunkt i en auktoritetsposition som matmoder
framfördes av kvinnor och att det fungerade blir begripligt om man utgår från
en situationsberoende reglering som tillät hustrun att ha ett självständigt ansvarsområde utan att det överhuvud ansågs finnas någon konflikt med makens
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auktoritet i äktenskapet. Det var utifrån en sådan syn som hustruns skuldansvar
konstruerades under 1700-talet. Den förordning som 1798 gav gift kvinna
enskilt ansvar för påtagen skuld i hennes näringsverksamhet har av tidigare
forskning betraktats som en paradox, eftersom den enligt deras tolkning förklarade den gifta kvinnan för ’’myndig’’ i sin egen näringsverksamhet samtidigt
som hon stod under makens målsmanskap.5 Den paradoxen uppfattades dock
inte i samtiden. Den som i egenskap av näringsidkerska drev verksamhet måste
också kunna ställas till ansvar för de åtaganden som var kopplade till denna. Det
var alltså utifrån en auktoritetsposition som näringsidkerska som kvinnan tilldelades handlingsutrymme, detta hade inget att göra med hennes position i
äktenskapet. Några år tidigare, 1795, hade högsta domstolen dömt en hustru
ansvarig för den skuld hon själv skrivit under utan makens deltagande, med
motiveringen att stiftad skuld måste man ansvara för. Båda dessa exempel tyder
på en syn där hustrun var självständigt ansvarig för skulder hon tagit i sin näringsverksamhet eller i sin befattning som matmoder. I andra frågor som gällde
förvaltning och försäljning av ärvd jord var hennes handlingar underställda krav
om målsmannens samtycke.
Däremot uppkommer en föreställning om en paradox någon gång under
första halvan av 1800-talet. I en prejudicerande dom 1832 konstaterade högsta
domstolen att en självständig rätt för hustrun att ingå skulder ’’mannen
oåtsport’’ skulle innebära att hustrun de facto blev myndig och det ställdes i
direkt motsättning till makens målsmanskap. Man använde formuleringen
’’råda sig själv och sitt gods’’, vilket var den formulering som användes i myndighetsförklaringarna och alltså var att betrakta som en definition på myndighet.
En liknande förskjutning innebar också kravet på målsmans samtycke till gift
kvinnas näringsverksamhet som skrevs in i 1846 års näringsfrihetslagstiftning.
Det förpliktigandet innebar också en tväromvändning i förhållande till innebörden av den tidigare gällande förordningen från 1798. En självständigt
ansvarig hustru betraktades i båda fallen som en rättslig omöjlighet.
Den här förskjutningen har tidigare forskning konstaterat i den juridiska
doktrinen där makens samtycke, under 1800-talet, formulerades som en förutsättning för hustrurs rätt att handla, och det var även han som ställdes till svars
för dessa handlingar. Samtidigt kom ett antagande om ett tyst samtycke från
makens sida att användas som förklaring till hustruns självständiga befogenheter
när det gällde äldre tid. Maken ansågs alltså ha varit tvungen att hävda sin rätt,
det vill säga aktivt säga ifrån i relation till hustruns handlande för att handlingen
skulle underkännas, men hennes auktoritet kom att förstås som delegerad från
hans.6
En sådan syn innebär att det var genom relationen till maken som hustruns
handlingsutrymme definierades rättsligt och att det var svårt för hustrur att
5 Qvist 1960 ss. 165ff. och 248, Bladh 1997a s. 12, 1997b s. 133.
6 Dübeck 1978 ss. 213f, Ågren 2009a s. 176ff.
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argumentera utifrån att de innehade en befattning, vilket syns i bedömningen
av kvinnors argumentation i boskillnadsärenden. Den ökade betoningen på
formella dokument innebar en förskjutning av vad som betraktades som giltig
bevisning på makarnas respektive skuld i äktenskapliga frågor. Det formella
kravet på hustruns samtycke till försäljning och skuldsättning av hennes separata egendom förändrades inte, varken i justitierevisionen eller i lagen. Däremot
innebar en ökad betoning på parets egendomsgemenskap och intressegemenskap --- genom den breda tolkningen av begreppen delaktighet och nytta --- att
detta krav i praktiken kom att undergrävas. Fordringsägare och högre instanser
betraktade hustrun som delaktig i alla skulder som hon inte formellt och rättsligt tagit avstånd ifrån. Det innebär att makarnas bo i princip, ur ett formellt
rättsligt perspektiv, betraktades som gemensamt, med undantag för respektive
makars ärvda jord och annan egendom som fanns offentligt registrerad genom
äktenskapsförord, testamente eller andra rättsligt giltiga handlingar. En uppdelning av denna gemenskap kunde bara ske genom formella dokument. Allt som
hände mellan makarna i övrigt saknade rättslig giltighet.
Matmoderspositionen och matmodersansvaret fortsatte att vara referenser i
justitierevisionen under hela perioden, men de förlorade sin rättsliga betydelse.
Att hustrun var matmoder kom att handla om hennes status i den äktenskapliga
relationen och i hushållet, men det som fick betydelse i frågor om näringsverksamhet och skuldansvar var hustruns civilstånd, att hon var gift, vilket dels
gjorde att hustrun betraktades som en del av ett par med gemensamma intressen
och dels innebar att hon formellt var underställd makens målsmanskap. En
auktoriserad, självständig hustrurätt parallell med makens husbondevälde är
bara möjlig så länge hushållets inre angelägenheter ansågs vara något som rättssystemet skulle ta hänsyn till. Det faktum att dessa relationer inte längre ansågs
angå stat, lag eller samhälle måste betraktas som en avreglering. Det innebar
också att argument som refererade till föreställningar och ideal om dessa relationer inte längre hade rättslig giltighet, även om de fortfarande kunde
framföras och bedömas. Denna avreglering av hushållets inre relationer är en
viktig del av processen mot att hushållet blir en privat sfär.

Olika typer av regleringar
Denna ökade betoning på den principiella tilldelningen av rättigheter och på
formella dokument bör ha lett till en ökad skillnad mellan det som var rättsligt
reglerat och det som fanns utanför eller i gränslandet för det rättsligt reglerade.
Det stämmer i så fall också med den beskrivning som finns i tidigare forskning
av en rättslig process som skapade tydligare dikotomier och kategorier. Denna
utveckling har beskrivits som en övergång mellan två rättsliga system: ett äldre
som kännetecknades av förhandlingsrättvisa och ett nyare som var ett resultat av
den rättsliga utvecklingen, som upprätthölls av staten och som kännetecknades
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av expertisrättvisa.7 Den här avhandlingen har visat att båda dessa två förhållningssätt till reglering förekom i justitierevisionen långt in på 1800-talet.
I gifta kvinnors argumentationer i relation till skuldansvar, eller beskrivningar av den äktenskapsliga situationen, ser man att dessa kvinnor
argumenterade för att de hade en auktoritetsposition i hushållet och i den lokala
gemenskapen med definierade rättigheter och skyldigheter. Man ser också att de
hustrur som tydligt visat sitt missnöje med makens handlingar och som själva
uppfattats som att de varit nyttiga genom att de uppvisat god hushållning och
sparsamhet också uppfattades som trovärdiga personer. Dessa kvinnor gavs ofta
rätt i häradsrätten utifrån sådana bedömningar och inte på grund av formella
dokument. På liknande sätt fungerade också kvinnors plädering för myndighet,
det vill säga för dispositionsrätt till sin egendom, eller för näringsverksamhet.
Dessa kvinnor försökte visa sin tillförlitlighet genom hänvisningar till att de
försörjt sig själva, vilket styrktes genom betyg och intyg från släktingar, förmyndare och arbetsgivare. Gränsen mellan det rättsligt reglerade och det som fanns
utanför var suddig. Handlingsutrymme uppstod i varje enskilt fall i och med att
den enskilda personen gjorde vissa prestationer, fram för allt att de uppvisade
förmåga att bära upp de skyldigheter som ansågs följa på en viss auktoritetsposition.
Fordringsägare, hovrätter och högsta domstolen hävdade att samtycke och
avståndtagande till skulder, uppdelningen av hushållets egendom, eller näringsrätt måste grundas på formella dokument. Dessa kunde bestå av till exempel
formellt och laggiltigt upprättade kontrakt, stämning till domstol, anmälan om
omyndigförklarande, egendomsseparation eller andra formella åtgärder. Hustrur
som inför omgivningen hade påtalat att de tog avstånd från makens skulder
hade, enligt det här sättet att förstå reglering, inte alls friskrivit sig från skuld.
Snarare bevisade deras agerande att hustrurna haft kunskap om makens handlingar och därmed hade de styrkt sin skuld genom att de underlåtit att vidta
sådana åtgärder som krävs i ett system av expertisrättvisa. Endast de kvinnor
som vidtagit sådana åtgärder friades av hovrätterna och högsta domstolen. De
specifika omständigheterna i det enskilda fallet blev mindre viktiga så vida dessa
inte kunde bevisa legitima skäl. Istället blev de specifika detaljerna i de rättsliga
dokumenten avgörande --- som vilka specifika skulder som ärenden gällde, vilka
specifika villkor som fanns inskrivna i avtalen, eller vilken egendom som specificerades i förteckningar.
De olika sätten att argumentera användes i olika sammanhang av olika parter
beroende på situation och syfte, men också beroende på hur regleringen såg ut i
det specifika sammanhanget. Att dessa två förhållningssätt förekom parallellt i
förhandlingarna talar för att processen mot ett system av expertisrättvisa pågick
långt in på 1800-talet. Det visar också att denna process pågick i samtal mellan
enskilda individer och rättsväsendets representanter på olika nivåer.
7 Österberg & Sogner 2000.
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Myndighet en principiell fråga vid 1800-talets mitt
Den emancipatoriska romanen Hertha kom ut 1856 och pläderade för kvinnors
principiella myndighet. Jag hävdade i avhandlingens inledning att boken kom
då och drev den frågan därför att den principiella frågan om myndighet hade
blivit avgörande för hur kvinnors handlingsutrymme konstruerades på ett sätt
som den inte hade varit tidigare. Myndighet formulerades nu som ett krav för
ogifta kvinnors formella handlande och en föreställning om en principiellt
omyndig gift kvinna hade etablerats, vars handlande var beroende av målsmans
samtycke och ansvar. Detta kan framstå som motsägelsefullt och har också gjort
så i viss tidigare forskning. Den här avhandlingen har visat att det inte alls är
motsägelsefullt utan måste förstås som ett resultat av att principerna för rättighetstilldelning hade blivit grundläggande: konstruktionen av tillförlitlighet hade
förflyttats från att vara resultat av en individuell bedömning till att bli en
funktion av en formell rättslig reglering.
Avhandlingen har också visat att detta, åtminstone delvis, möjliggjordes av
den förhandlingsprocess som pågick i justitierevisionen mellan kvinnorna och
centralmakten och som resulterade i tydligare kategorier och dikotomier. En
process av ökad betoning på formellt rättsliga handlingar pågick under hela
perioden, inom alla ärendekategorier. Det tydligaste exemplet är den utveckling
som myndighetsansökningarna och myndighetsförklaringarna genomgick där
myndighetens form, innehåll och funktion klargjordes och formulerades som
ett antingen/eller: man hade antingen rättigheten helt och fullt eller inte alls,
man var antingen myndig eller omyndig. På samma sätt måste man förstå den
motsättning mellan hustruns rättskapacitet och makens målsmanskap som uppstod mot mitten av 1800-talet. Att högsta domstolen hävdade att hustruns
självständiga ansvar stod i konflikt med målsmansrätten talar för att rättigheter
hade kommit att formuleras dels mer formellt och dels mer dikotomt: antingen
var en hustru underställd makens målsmanskap och således inte myndig eller så
var hustrun berättigad till självständigt handlande och således myndig, men då
kunde hon inte samtidigt ha en målsman.
Både gifta och ogifta kvinnors rättsliga tillstånd går nu att beskriva enligt en
dikotomi: den ogifta kvinnan var antingen omyndig i normalfallet eller myndig
ifall hon fått en myndighetsförklaring, den gifta kvinnan var omyndig i alla fall
eftersom hon stod under målsmanskap. Båda dessa fenomen bör förstås som
resultat av olika sätt att konstruera ansvar. Situationsberoende faktorer och en
de facto visad förmåga till ansvar och tillförlitlighet ersattes av juridiska konstruktioner: myndigheten och målsmanskapet.
Vad man ser är en radikal förskjutning eller förändring av hur kvinnors
handlingsutrymme konstruerades. Vad som reglerades rättsligt och inte förändrades, men framför allt förändrades principerna för hur saker reglerades. Det
blev mycket starkare dikotomier mellan det rättsligt reglerade och det som inte
var det. Detta innebar att utrymmet för argumentation och tolkning minskade.
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Å ena sidan medförde det ett mycket tydligare --- och klart avgränsat --- handlingsutrymme för kvinnorna samtidigt som det också gav en genomskinlighet
för fordringsägare, och för den centrala maktens representanter att bedöma
ärenden. Å andra sidan innebar det att erkända sätt att argumentera som använts av kvinnor i olika sammanhang minskade i giltighet.
Denna förskjutning förklarar att Bremer skrev Hertha just då, 1856. Det är
som en absolut förutsättning eller villkor för en persons handlande som Bremer
framställer myndighet i Hertha. Men det var också först genom denna förskjutning som det över huvud taget blev möjligt att diskutera myndighet som en
principiell rättighet. Denna begränsade möjlighet för ogifta kvinnor var ett
första steg av emancipation som öppnade för en historisk process av utvidgad
emancipation för kvinnor under 1800- och 1900-talet. Men samtidigt med
detta första steg inskränktes alltså gifta kvinnors handlingsutrymme och en
möjlig arena för informell förhandling försvann.

209

SUMMARY

Facing the Highest Legal Authority: The
Interplay between Female Agency and Legal
Regulation in Sweden 1760-1860

The overall question posed in this dissertation is twofold. On the one hand it
concerns what effect different types of regulations had on how women’s agency
was constructed in Sweden during the period 1760-1860, and on the other
hand how women’s agency effected the construction of regulations during the
same period. The period in question forms the end of a state formation process
and a transformation of the legal system from the 16th century onwards. This
process is characterized by centralization, an increased state influence on local
judicial practices and, as a result, aspiration for uniformity in the law. The central diachronic claim is that the legal system shifted over time from one
primarily based upon status, circumstance, and local opinion to one based on a
formalized understanding of the law founded upon contract and clear legal
definitions, and that this had important implications for women’s room for
manoeuver in the courts and in society.
I have argued that to understand the mechanisms of the earlier system of
communalistic justice by negotiation, as well as the change of system into a
state-controlled expert justice, one needs to look at how agency was formed and
negotiated in an interplay between women, other parties, and state representatives. This negotiation process is studied through issues relating to women that
were brought before the Judiciary Inspection, which was the highest legal authority in Sweden. It was first a part of the King’s council and from 1789
formalized as a supreme court, enshrined in the constitution from 1809. There
was, however, a continuing integration between the legislative and judicial
power in Sweden far into the 19th century. The Supreme Court did fulfil several functions in the legislative work: as initiator, author, and reviewer, and the
minister of justice held the first chair in the Supreme Court. In the processing
of supplications, there was integration to the extent that they were discussed in
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a constellation consisting of both members of government and members of the
Supreme Court together with the King.
From its central position in the state hierarchy, the Judiciary Inspection was
an arena in which the central power could identify and find solutions to problems of importance to society, such as guaranteeing safe credit relations, but it
was also an arena for individuals to pursue their particular interests. Its function
as the highest legal authority made it possible to bring forward complicated
cases for review. Such initiatives could be taken both by court representatives
and by the parties themselves. The Judiciary Inspection also functioned as an
advisory institution in cases of royal dispensation, through which individuals
could bring their problems before the King regardless of the formal legal system. Its central position together with its complex character makes the Judiciary
Inspection ideal for considering how female agency was constructed in negotiation with, and reinterpretation of, the regulations. In addition, this institution
has only been subjected to limited earlier research. The understanding of female
agency in Sweden is mainly based on lower judicial institutions and on studies
of the legislation. Thus, this study fills an important gap both in the understanding of the legal system as well as in the understanding of female agency
during the period.
The women in the Judiciary Inspection
As a result of the complex character of the Judiciary Inspection, the problems
that brought women before the highest legal authority were of diverse character,
from complicated property disputes to requests to enter the city of Stockholm,
or permission to marry ones cousin. Likewise, the women found here came
from all sections of society.
The total number of cases passing through the Judiciary Inspection increased
significantly until 1840, the cases concerning women are no exception. In the
mid-18th century, the cases concerning women were dominated with those
from the higher echelons of society. They are found mainly in cases concerning
property i.e. civil suits or applications for legal majority with the purpose of
maintaining their own inheritance. Matters concerning property were important throughout the entire period, which is evident by the number of
property cases remaining fairly constant, although they became a smaller part of
the total number of cases following the appearance of other categories and these
increased in numbers. By the mid-19th century, a shift had taken place to the
effect that cases concerning support and legal competence: trade, compulsory
service, and legal majority, were the most frequent among women’s cases. In
particular, the applications for majority through the King’s dispensation increased significantly until 1840.
Along with the shift in the character of problems brought before the Judiciary Inspection, the social composition of women found here also changed. The
women from the higher echelons of society, who had dominated the arena in
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the beginning of the period, now constituted a smaller part as the number of
women from middling groups as well as women from layers of labour workers
and lower officials increased. Many of the women from the lower echelons of
society supported themselves through domestic service or trade.
The account provided of the diverse character of the cases brought forward
and the women’s social distribution shows that women did argue for their interests. The Judiciary Inspections did offer this opportunity and not only for
the elite in society, but for a wide range of women, particularly towards the
mid-19th century. Many of the applications for legal majority came from
women belonging to the lower echelons of society; likewise, dispensary applications for divorce mainly came from women of middling or working origins.
This also prompts a discussion about the roll and inclusion of the Judiciary
Inspection as an arena for the negotiation of rights and obligations. The most
important implication is that all of the issues found in this material were discussed by the highest legal authority and thus all of these issues created space for
negotiation of agency and legislation.
Arguments about women’s rights and responsibilities in respect to property
Medieval Swedish law mainly focused on the regulation of land, particularly
inherited land. In many respects this focus was consolidated in the new national
law of 1734 and thus valid well into the 19th century. The strong position of
land in the law was therefore a basic precondition to which the women, their
counterparts, as well as the judges in the Judiciary Inspection had to relate in
their argumentation and judgement. In respect to inherited land, women’s
legally-defined authority of possession and management was severely restricted.
This included all women regardless of civil status. It was with regard to inherited land that legal clarifications were made in terms of the declarations of legal
majority during the period.
This precondition had different outcomes depending on who was involved
and the circumstances of the particular situation. In some contexts it was favourable for women to have inherited land. Above all this was true for married
women who wanted to protect their property from being used to cover their
husband’s debts in the case of bankruptcy. According to the law, a married
woman’s property was managed by her husband, but he was not allowed to sell
or pawn her inherited land without her consent. Consequently, married women
who came before the Judiciary Inspection argued that the legal requirement for
spousal consent should be interpreted as broadly as possible, as well being applied to other contexts beyond those expressed in the law. According to the
same principle but with the opposite outcome, creditors, trying to extract their
interests from the marital estates, argued that the requirement for spousal consent should apply only in the cases explicitly expressed in the law.
Women applying for legal majority frequently argued that they were not in
possession of inherited land. Earlier research on these applications has shown
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that this claim had little correspondence with the actual possession and should
thus be regarded as a line of argumentation to strengthen the women’s chances
for legal majority. Evidently such an understanding existed among the women
and their relatives and this was in accordance with the law in which all unmarried women lacked all formal right to manage inherited land. Yet, my study of
the declarations of majority shows no difference in the outcome depending on
the character of property owned by the applicant. Such possession seems, however, to have made the process more complicated, especially in the 19th
century. From the start of the century, inquiries into the nature and amount of
property owned by the applicant were regularly demanded. In addition, several
royal statements made around the turn of the 19th century made clear the actual limited agency covered by the royal dispensation for women and they all
dealt with management of land. Apart from the focus on land and inheritance
there were few legal regulations restricting unmarried women’s agency in regard
to property. From the applications for legal majority, it is evident that guardians
were normally assigned only when women had an inheritance of land. Thus the
concern seems not to have been unmarried women’s management of property,
but rather management of land, thus making it favourable for applicants to
argue that they were not in possession of land. This would probably be true
regardless of sex.
These negotiating positions are found throughout the period under investigation. However, there was a change in what was regarded as legitimate
arguments through a shift from arguments based on local knowledge and status
to arguments based on explicit formulations in legal documents. This change is
most visible in cases of bankruptcy when the wife applied for separation of
property. The condition made by the law for the wife to separate her property
from the marital estate was that she had neither been part of nor gained from
the debts in question. At the same time, there was no clarity on the legal requirements for the wife to be considered as having had no part nor gain. This
made it possible for wives to argue that they had no part in any debt that did
not bear their signature or which they had openly protested against in court or
in the local community. Proof of this was commonly presented by testimony of
their conduct within the household or in the local community. At the same
time it was possible for creditors to argue that the wife should be considered
liable for all debts that in any way had contributed to the marital estate regardless of her knowledge or participation. Both of these arguments were made in
the Judiciary Inspections. While the wives seem to have been successful in their
intent in the local courts, the high courts, as well as the Judiciary Inspection,
seems to have adopted the creditors view to the effect that women were considered privy to all debts owned by the household unless she had taken legal
precautions to separate her interests from it, like by applying for the husband to
be put under guardianship or applying for divorce. This also affected the pro213

tection of the wife’s inherited land since it could be seized for payment if the
wife was considered privy to the debt.
Arguments about means of support through labour or business
References to work are frequently found in women’s arguments in the Judiciary
Inspection, in cases dealing directly with employment or business but also in
property conflicts, in applications for legal majority, and pleas for reprieve from
punishment. The women referred to their work as maids, businesswomen, and
mistresses of the house in order to plead for means to support themselves and to
present themselves as reliable to be entrusted agency. References to self-support
almost always functioned to reinforce the women’s arguments in all kinds of
cases. Even if work by annual employment, most often referring to domestic
service, did carry a class mark and was often portrayed as a necessity from lack
of alternative means of support, it was nevertheless invoked by women and had
a positive effect on their pleas for agency. Self-support through work showed
that the women were independent rather than a burden on society. Thus,
women applying for legal majority or appealing in cases concerning their business stressed their responsibilities as providers both for themselves but also for
spouses, parents, and children.
These arguments about necessity, responsibility, and trustworthiness do not
refer to any legal regulation. They are arguments of character which talk about
the capability of the individual in question. The aim of these arguments must
be interpreted as showing that the women fulfilled a duty applying to all individuals by rendering themselves useful to society where possible. The manor of
this usefulness could differ depending on social status, civil status, and gender.
Consequently, that these arguments were made and valued has to be interpreted as evidence of a more flexible mode of regulation, one that considered
the circumstances in each specific situation and was a result of negotiation.
There was a need to motivate any claim both for legal majority and for trading
license. During the entire period, there were no stipulated criteria for granting
declaration of legal majority to women. Thus, applicants had to argue on the
basis of the specific circumstances. From the King’s appropriation, it is evident
that the most important factor for granting majority was that the applicant was
deemed trustworthy, which meant that the women had reached adulthood, 25
years, and had shown good behaviour.
Trading license, in the cases presented to the Judiciary Inspection, referred to
branches of trade that fell within a series of specific regulations introduced in
the mid-18th century and by which certain branches of trades were reserved for
selected categories of society, among them certain categories of women based on
an assessment as to whether they were in need of an income and could not support themselves in another way, and if they were worthy of such a favour. A
study of applications for trading rights in Stockholm, included in this dissertation, has shown that such licenses were granted on the basis on an assessment of
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need, but also based on experience of the trade and on a person’s social position
in society. Together this culminated in an assessment of the individual ability to
take responsibility.
The assessment of need when granting trading licenses also seems to have
had another effect. The fact that need in practice was defined as lack of ability
to work meant that the women that were granted such licenses were often unwilling or unable to run the business themselves. Consequently, licenses seem to
have functioned as sorts of pensions by means of renting out the licenses to
others. This practice was formally prohibited, yet in many cases the agreements
were sanctioned by the local authorities, apparently without there being any
conflict. There seems to have been no need for a literal compliance with the
rules as long as order was maintained and authorities and guilds maintained
control and the responsibility for paying fees was clear. This also meant that the
women actually running businesses often did so lacking any formal authority,
but rather as a result of an understanding between them, the license holder, and
the local authorities.
From the beginning of the 19th century onwards, flexibility appears to have
reduced in favour of a more formal view of rights. One sign of this is that a
decline in the renting-out practice appears at the same time as penalties for
illegitimate contracts became more severe. The formally authorized licenses
appear to have become more important towards the mid-19th century. As
shown in this study, the institution of the declaration of legal majority into
formal law (rättsinstitut) provides further evidence of the formalization of
rights. Firstly, the content of the agency granted through the declaration was
defined and specified to make it equal for all women regardless of their situation
and any circumstances detailed in the application. This process was carried out
by the authorities who, on the one hand, were striving for equity and transparency in the regulations, on the other hand it was often based on specific
applications by women and thus generated by their specific circumstances. Secondly, the functions of the declarations shifted from offering a possible mode of
support by allowing for women with property to manage it themselves, to becoming a legal precondition for independent actions, most evident by legal
majority becoming a requirement for trading license in the new trading law of
1846. This shift is also evident from women’s applications for majority by the
mid-19th century in which they no longer invoked any reasons for their applications, but instead simply requested the document granting them those rights
that followed with it. In earlier research, this has been interpreted as a step towards emancipation, which may very well be true. However, this study shows
this step to be possible as a consequence of formalization of declaration of majority in law, and that this was the result of a negotiation process between the
women and the authorities.
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Arguments about the authority of the wife in marriage and household
Several of the married women who brought cases to the Judiciary Inspection
invoked a right to autonomously supervise the inner affairs of the household so
that any interference from husbands should be regarded as illegitimate. Autonomous responsibility for the wife to supervise the inner affairs of the household had been enshrined in medieval Swedish law, by the symbolic phrase of
her being wed ‘‘to lock and keys’’, a symbol for her right to manage household
supplies and its daily affairs. Hence the wife’s responsibility was sanctioned in
the same way as other authorized positions in society: as explicitly defined rights
and obligations. In the new law of 1734, the paragraph relating to the keys was
excluded, thus leaving the wife’s authority without explicit legal sanction. However, the view that the inner affairs of the household belonged to the wife
appears to have persisted far into the 19th century, both in contemporary doctrine and in arguments made before the Judiciary Inspection. The authority of
the mistress of the house, as it appear in the Judiciary Inspection, was upheld by
the women themselves, their relations, and was sanctioned by the courts.
Wives used this position when arguing to free themselves from responsibility
both in bankruptcy cases and in cases of marital discord. Wives who argued
from this position claimed that they had fulfilled their duties to care for the
household. They also claimed that their husbands had neglected their duties, of
which a central one was to respect her authority as mistress. Harshness from
husbands not only referred to physical violence but generally to a lack of respect
for the wife’s status and authority, especially any infringement of her autonomous responsibility for the inner affairs of the household, which, it was argued,
was a threat not only of the wife’s wellbeing but also to the welfare of the entire
household.
The fact that wives could make this argument was based on a notion that
household authority resided with mistresses as well as masters, and that this
authority depended on wives, as well as husbands, being trustworthy and useful
for the household. In earlier research, this notion has been shown regarding the
master of the house: for instance relating to the master’s right to use violence to
discipline his subordinates which was conditioned by his ability to fulfil the
duties connected to his position. From the arguments in the Judiciary Inspection, the wife’s position as mistress appears to have been attacked and defended
in a similar way. Husbands as well as creditors argued to relieve the wives of
their authority, or to include them as debtors, by claiming that wives had mismanaged their responsibility for household affairs, thus failing to fulfil their
duties and consequently losing the right to the corresponding privileges. This
also implies that household authority rested in the circumstances of the particular situation. This is shown to be credible given that the fulfilling of
obligations connected to their household position was an important point of
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assessment for the courts when dealing with economical disputes within marriage as well as in cases of divorce.
From the cases in the Judicial Inspection, it also appears that the wife’s authorized position existed parallel to the authorized position of the husband.
Even if the wife in marriage was subjected to the husband’s authority, the responsibility for the inner affairs of the house was not in itself subject to
subordination, meaning that the husband had no clear authority over it. The
arguments in the Judicial Inspection indicate this to be the result of a different
view of regulation. The relationship between the spouses was seen as hierarchical yet this hierarchy was not general in the sense that the husband was
superior and the wife subordinate in all situations. Rather, when looking at the
arguments in the Judicial Inspection as late as the beginning of the 19th century, the wife’s autonomous responsibility existed and was defended without
any connection to a general principle of subordination, but based on local
knowledge of the specific situation.
A change seems to have occurred towards the middle of the 19th century in
favour of a general understanding of the husband’s authority. In a precedential
verdict in 1832, the Supreme Court found that an autonomous right for the
wife to enter into debt without her husband’s consent would make her equal to
persons with legal majority. For the wife to have such agency whilst married
and subjected to her husband’s guardianship was expressed as a paradox which,
if allowed, would undermine the authority of the husband. As a result, for the
wife to have any autonomous authority was now perceived to be impossible.
A similar shift is also evident from the regulation of married women’s business rights. When the regulations of women’s rights to trade and conduct
business were changed by a new law in 1846, a condition was entered that married women had to have their husbands’ approval for entering into trade. This
requirement signified a turnaround compared to the principle prevailing thus
far, which authorized wives to run their businesses without any interference of
their husbands.
This study adds to what has been shown in earlier research: that an understanding of the wife’s authority as principally subjected to approval from the
husband gained prominence in the Nordic legal doctrine in the 19th century.
Consent from the husband was made a precondition for wives’ rights to act,
and husbands were also the ones made accountable for these actions. This implied that it was through the relation to the husband that women’s agency was
granted and legally defined. Consequently this makes it difficult to talk about
the mistress’s responsibility as an authorized position in itself.
From situation-depending regulation to contract-based regulation
The study of the matters concerning women has shown a process of an increasing importance of legal documents and emphasis on the principles of
regulation throughout the period. This process ought to have resulted in a
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clearer difference between what was legally defined and what was not. This
would fit with the process described in earlier research of a transition from an
earlier system of justice --- ‘‘communalistic justice by negotiation’’ --- to a newer
system resulting from legal developments during the 16th and 17th centuries of
‘‘state-controlled expert justice’’ which created clearer dichotomies and categories. I would argue that this process was still ongoing in the negotiations in the
Judiciary Inspection in the 19th century.
One type of argument provides evidence to the view that rights and obligations could be argued on the basis of the circumstances of the particular
situation, i.e. that female responsibility for household conditions and debts
should be judged on the basis of their contributions to that household, or that
legal majority could be granted on the basis of an assessment of the trustworthiness of the particular individual. Another type of argument implied that only
legal documents or actions could be recognized by the courts, e.g. legally legitimate contracts, complaints to court, applications for guardianship, spouses’
separation of common property, or divorce. This view of regulation was advocated by creditors and enforced by the higher courts. This meant that the
circumstances of a particular situation became less important unless they proved
legal cause. Instead the specific details in the legal documents became crucial:
the precise phrasing in contracts concerning legal terms, exemptions, specifications of property, etc.
That these two views of regulation existed parallel in this study indicates that
the process towards a system of state-controlled expert justice was ongoing far
into the 19th century. It also shows that this process happened in negotiation
between single individuals on the basis of their specific problems and with the
representatives of the legal system on different levels. At the same time, this
study has shown that this process had significant implications for the construction of female agency. What was legally regulated changed, but more
importantly the mode of regulation changed. The shift towards contract-based
regulation did make much clearer distinctions between what was a legitimate
argument or action and what was not. As a result, the room for argument decreased. On the one hand, this meant that the room for manoeuvre was made
clearer for the women as well as for creditors and the state. On the other hand,
it meant that acknowledged ways of argument lost their significance --- those
based on women’s responsibilities and authority as mistresses and mothers,
those based on their duties to family and society as providers or otherwise, and
those based on their generally known good behaviour. These arguments had no
direct legal bearing and the same arguments could be made in different contexts. Thus, a previously possible arena for argumentation disappeared when
rights became more explicitly defined.

218

Bilagor

Bilaga 1: Fallsamling
Nothänvisningen till ärenden i justitierevisionen är gjord genom en tiosiffrig
nummerkombination. Till exempel 1780101095, 1820202221, 1860100321.
Sifferkombinationen är olika sammansatt beroende på ärendekategori och årtal.
De fyra första siffrorna refererar alltid till årtalet, den femte siffran hänvisar till
typen av aktserie, 1: utslagshandling, 2: revisionsakt. För utslagshandlingarna
1760 till 1840 refererar de sista fem siffrorna till månad och ärendenummer: så
innebär 1780-1-01-095 en utslagshandling med ärendenummer 95 arkiverad i
januari 1780. Revisionsakterna har inte konsekvent arkiverats med aktnummer.
Principen för min katalogisering av dessa har därför fram till och med 1840
baserats på datum för avgörande och arkivering. Följaktligen refererar de fyra
näst sista siffrorna i sifferkombinationen för revisionsakterna till månad och
datum. Det innebär att 1820-2-02-22-1 avser en revisionsakt avgjord den 22
februari 1820. Den sista siffran visar att det är den första akten med en kvinnlig
huvudpart för detta datum. 1860 har alla ärenden arkiverats med löpande ärendenummer över hela året vilket gäller för både utslaghandlingar och revisionsakter: så innebär 1860-1-00321 utslagshandling nummer 321 år 1860.
1760101017 Ansökan om försutten tids återställande i en egendomstvist,
Catharina Salmberg, utslagshandling 17/1 1760, föredragen i
justitierevisionen samma datum.
1760101018 Dispensansökning att få träda i ofrälse gifte, jungfru Ingegerd
Nora Wendel, utslagshandling 17/1 1760, föredragen i rådskammaren
samma datum.
1760101070 Dispensansökning om myndighet, Jungfruarna Anna Margaretha,
Magdalena Catharina, Anna Elisabeth och Beata Sophia Sandelin,
utslagshandling 31/1 1760, föredragen i kabinettet samma datum.
1760102009 Besvär över amiralitetskollegii utslag angående inteckning i
makens lön, grevinnan fru Charlotta Lilljehök, utslagshandling 7/2 1760,
föredragen i rådskammaren samma datum.
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1760102045 Dispensansökning att få träda i annat gifte, Brita Wahlström,
utslagshandling 21/2 1760, föredragen i rådskammaren samma datum.
1760102062 Dispensansökan i egendomsärende, Elsa Beata Klöfwerschöld,
utslagshandling 29/2, föredragen i rådet samma datum.
1760103003 Ansökan om försutten tids återställande i ett fordringsärende,
änkan Maria Catharina Salsten, utslagshandling 5/3 1760, föredragen i
rådskammaren samma datum.
1760106022 Svea hovrätt angående äktenskapsskillnad, hustru Brita Selenia,
utslagshandling 18/6 1760, föredragen i rådskammaren samma datum.
1760106042 Dispensansökan om myndighet, fru Hedvig Eleonora Hårdh för
sin dotter jungfru Virg. Christina Liliehök, utslagshandling 23/6 1760,
föredragen i kabinettet samma datum.
1760106043 Dispensansökning om myndighet, jungfru Anna Ebba von
Werdenhoff, utslagshandling 23/6 1760, föredragen i kabinettet samma
datum.
1760106046 Dispensansökning om myndighet, jungfru Maria Gertrud Lind,
utslagshandling 23/6, föredragen i kabinettet samma datum.
1760106048 Dispensansökning om myndighet, jungfru Catharina Paqualin,
utslagshandling 23/6, föredragen i kabinettet samma datum.
1760108034 Ansökan om tillstånd att lyfta deponerade medel, änkan Brita
Biörkman, utslagshandling 20/8 1760, föredragen i rådet samma datum.
1760109013 Konsistorium i Stockholm angående skilsmässa, hustru Elisabeth
Hammarin, utslagshandling den 10/9 1760, föredragen i justitierevisionen
samma datum.
1760110011 Dispensansökning om myndighet, jungfrurna Anna Margaretha
och Maria Katharina Malmén, utslagshandling 7/10 1760, föredragen i
kabinettet samma datum.
1760110013 Dispensansökning om myndighet, jungfru Anna Catharina
Tingwall, utslagshandling 7/10 1760, föredragen i kabinettet samma datum.
1760110017 Dispensansökan om myndighet, landshövdingen Lafelt och dess
hustru för deras styvdotter och dotter jungfru Gertrud Christina von
Schewen, utslagshandling 7/10, föredragen i kabinettet samma datum.
1760110018 Dispensansökan om myndighet, fru Hedwig Polhem för sin
dotter jungfru Hedvig Charlotta Gripenstierna, utslagshandling 7/10,
föredragen i kabinettet samma datum.
1760111001 Dispensansökan om skilsmässa, Ulrika Eleonora Richter,
utslagshandling 5/11 1760, föredragen i rådet samma datum.
1760112042 Dispensansökning om myndighet, fröken Anna Grazelia
Schmideberg, utslagshandling 9/12 1760, föredragen i kabinettet samma
datum.
1760112043 Dispensansökning om myndighet, jungfru Sophia Christina
Reuter, utslagshandling 9/12 1760, föredragen i kabinettet samma datum.
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1780101065 Dispensansökan om skilsmässa, Maria Månsdotter Landstedt,
utslagshandling 21/1 1780, föredragen i justitierevisionen 11/1 1780.
1780101069 Dispensansökan om myndighet, jungfrurna Christina Juliana och
Regina Medea Rehnberg, utslagshandling 21/1 1780, föredragen i
justitierevisionen 17/12 1779.
1780101074 Dispensansökan att få träda i nytt gifte, Dorotea Catharina
Areskog, utslagshandling 21/1 1780, föredragen i justitierevisionen 17/12
1779.
1780101095 Besvär över Svea hovrätts dom angående skilsmässa, Hustru Anna
Östermark, utslagshandling 28/1, föredragen i justitierevisionen 30/11, hos
kungen 30/12 1779.
1780101104 Ansökan om försutten tids återställande i egendomstvist, pigorna
Martha och Bertha Olofsdotter, utslagshandling 28/1, föredragen i
justitierevisionen 19/1 1780.
1780101106 Dispensansökan om myndighet, jungfru Ohliana Cronhielm,
utslagshandling 28/1, föredragen hos kungen samma datum.
1780101107 Dispensansökan om myndighet, jungfru Margaretha Elisabeth
Friberg, utslagshandling 28/1, föredragen i justitierevisionen 14/9 1779.
1780101108½a Ansökan om försutten tids återställande i ett fordringsärende,
änkan Elisabeth Niendahl, utslagshandling 28/1, föredragen i
justitierevisionen 18/1 1780.
1780102002 Dispensansökan om myndighet, änkan Elisabeth Ytter för dess
döttrar Sara Elisabeth och Maria Christina Ytter, utslagshandling 2/2 1780,
föredragen hos kungen samma datum.
1780104069 Göta hovrätts hemställande angående skilsmässa, hustru Lena
Östensdotter, utslagshandling 27/4 1780, föredragen i justitierevisionen den
17/4 1780.
1780104118 Ansökan om försutten tids återställande i en arvstvist, änkan Brita
Fahlberg, utslagshandling 27/4 1780, föredragen i justitierevisionen 21/4
1780.
1780105014 Dispensansökning att få sälja en frälseegendom, myndigförklarade
jungfru Margaretha Boije, utslagshandling 16/5 1780, föredragen i
justitierevisionen 24/4 1780.
1780106057 Svea hovrätts hemställan om skilsmässa, hustru Lovisa Hallberg,
utslagshandling 9/6 1780, föredraget i justitierevisionen den 5/6 1780.
1780106125½ Dispensansökan om skilsmässa, Inga Fredrika Ridder,
utslagshandling 30/6 1780, föredraget i nedre justitierevisionen samma
datum.
1780109065 Nådeansökning om strafflindring för stöld, spinnerskan Anna
Catharina Blomberg, utslagshandling 23/9 1780, föredragen i
justitierevisionen den 28/8 1780.
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1780110030 Besvär över ståthållarämbetet utslag angående olaga gästning,
änkan Anna Stina Boman, utslagshandling 2/10 1780, föredragen i
justitierevisionen samma datum.
1780201171 Konkurstvist, änkan Maria Forbus, revisionsakt 17/1 1780,
föredragen i justitierevisionen 1/11 1779.
1780201311 Testamentestvist, änkan Börta Andersdotter, revisionsakt 31/1
1780, föredragen i justitierevisionen 18/11, hos kungen 10/12 1779.
1780212141 Egendomstvist, änkan Märtha Jonsdotter, revisionsakt 14/12
1780, föredragen i justitierevisionen 21/11 1780.
1800101009 Dispensansökan om myndighet, pigan Brita Christina Hagström,
utslagshandling 15/1, föredragen hos kungen samma datum.
1800101024 Dispensansökan om myndighet, Anna Elisabeth Hårdh,
utslagshandling 15/1 1800, föredragen hos kungen samma datum.
1800101025 Dispensansökan om myndighet, Hedvig Sophia Thulin,
utslagshandling 15/1 1800, föredragen hos kungen samma datum.
1800101037 Dispensansökan om äktenskap, änkan Catharina Carlsdotter,
utslagshandling 22/1 1780, föredragen i högsta domstolen 13/1 1780.
1800101038 Dispensansökan om myndighet, spinnerskan Brita Christina
Strömberg, utslagshandling 22/1 1800, föredragen hos kungen samma
datum.
1800102043 Dispensansökan om myndighet, pigan Christina Stenberg,
utslagshandling 12/2 1800, föredragen hos kungen samma datum.
1800102100 Dispensansökan om myndighet, rusthållaredottern Maria
Frondelia, utslagshandling 5/2 1800, föredragen i högsta domstolen 5/2
1800.
1800103078 Dispensansökan om skilsmässa, hustru Maria Bengtsdotter
Wenster, utslagshandling 26/3 1800, föredragen i högsta domstolen 11/3
1800.
1800105037 Resningsansökan i en arvstvist, hustru Margareta Danielsdotter,
utslagshandling 6/5 1800, föredragen i högsta domstolen 14/4 1800.
1800107057 Dispensansökan om skillnad i äktenskapsavtal, Cajsa Månsdotter,
utslagshandling 22/7 1800, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1800107080 Ansökan om att få förestå förmyndarskap för sin man, hustru
Christina Nilsdotter, utslagshandling 24/7 1800, föredragen i högsta
domstolen samma datum.
1800107098 Nådeansökning om strafflindring för stöld, spolerskan Anna
Catharina Söderberg, utslagshandling den 24/7 1800, föredragen i högsta
domstolen den 19/6 1800.
1800108076 Dispensansökning om skilsmässa, Maria Andersdotter,
utslagshandling 8/8 1800, föredragen hos kungen samma datum.
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1800108096 Resningsansökan i egendoms- och arvstvist, änkan Maria
Johansdotter, utslagshandling 12/8 1800, föredragen i högsta domstolen
samma datum.
1800108112 Besvär över Svea hovrätts utslag angående skilsmässa, hustru Anna
Geloch, utslagshandling 13/8 1800, föredragen i högsta domstolen 13/6
1800.
1800109064 Besvär mot överståthållarämbetets utslag angående olovlig handel,
nipperhandlerskan Brita Maria Lundin och hustru Carolina Liungstedt,
utslagshandling 19/9 1800, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1800110006 Dispensansökan om myndighet, pigan Lisa Andersdotter,
utslagshandling 1/10 1800, föredragen hos kungen samma datum.
1800110053 Ansökning om nådegåva med anledning av att hon blivit bestulen,
änkan Margaretha Rahmberg, utslagshandling 8/10 1800, föredragen i
högsta domstolen 29/9 1800.
1800110077 Resningsansökan i en egendomstvist, änkan Juliana Ersdotter,
utslagshandling 14/10 1800, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1800110103 Ansökan om eftergift av böter för olovlig handel, Christina
Catharina Kjempe, utslagshandling 22/10 1800, föredragen i högsta
domstolen 14/10 1800.
1800112016 Besvär över överståthållarämbetets utslag angående olovlig
gästning, hustru Elisabeth Margaretha Biörling, utslagshandling 3/12 1800,
föredragen i högsta domstolen samma datum.
1800204211 Testamentestvist, änkan Maria Olofsdotter, revisionsakt 21/4
1800, föredragen i högsta domstolen 27/3 1800.
1800211281 Boskillnadsmål, Inga Grönberg, revisionsakt 28/11 1800,
föredragen i högsta domstolen 11/11, hos kungen 19/11 1800.
1820101019 Besvär över Svea hovrätts utslag angående vräkning, Maria
Hagström, utslagshandling 19/1 1820, föredragen i högsta domstolen
samma datum.
1820101025 Nådeansökning för stöld, hustru Lena Bergqvist och pigan Maja
Stina Ahlström, utslagshandling den 20/1 1820, föredragen i högsta
domstolen den 13/1 1820.
1820101027 Nådeansökning för stöld, pigan Brita Stina Bergström,
utslagshandling den 20/1 1820, föredragen i högsta domstolen den 13/1
1820.
1820101033 Nådeansökning för stöld, pigan Johanna Sophia Lind,
utslagshandling den 20/1 1820, föredragen i högsta domstolen den 10/1
1820.
1820101034 Nådeansökning för barnamord, pigan Sigrid Pehrsdotter,
utslagshandling den 20/1 1820, föredragen i högsta domstolen den 10/1
1800.
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1820102045 Dispensansökan om myndighet, Johanna Gustava Hellholm,
utslagshandling 17/2 1820, föredragen i statsrådet 9/2 1820.
1820102047 Dispensansökan om myndighet, Helena Margaretha Dahlberg,
utslagshandling 17/2 1820, föredragen i statsrådet 9/2 1820.
1820102074 Ansökan om ersättning för rättegångskostnader i
skilsmässoärende, hustru Anna Hagman, utslagshandling 10/2 1820,
föredragen i högsta domstolen samma datum. (jämför 1820110103)
1820103012 Dispensansökan om myndighet, Christina Elisabeth Thorin,
utslagshandling 1/3 1820, föredragen i högsta domstolen 25/2 1820.
1820103016 Dispensansökan om myndighet, kammarpigan Anna Maria
Hammarström, utslagshandling 1/3 1820, föredragen i statsrådet 2/2, i
högsta domstolen 21/2 1820.
1820103027 Ansökan angående testamenterade medel, Christina Norell,
utslagshandling 6/3 1820, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1820105049 Nådeansökan över överståthållarämbetets utslag angående olovlig
gästning, änkan Maria Thorin, utslagshandling 10/5 1820, föredragen i
högsta domstolen 1/5 1820.
1820105066 Dispensansökan om myndighet, tobakshandelsidkerskan Maria
Christina Sandberg, utslagshandling 10/5 1820, föredragen i statsrådet
samma datum.
1820105067 Dispensansökan om myndighet, hushållerskan Catharina Sellgren,
utslagshandling 10/5 1820, föredragen i statsrådet samma datum.
1820106002 Reservationsbesvär mot överståthållarämbetet angående otillåten
gästning, näringsidkerskan Elisabeth Dahm, utslagshandling 1/6 1820,
föredragen i högsta domstolen samma datum.
1820106008 Dispensansökan om skilsmässa, hustru Maria Jönsdotter,
utslagshandling 21/6 1820 föredragen i högsta domstolen 1/6 1820.
1820106063 Dispensansökan om myndighet, barnmorskan Maria Ulrika
Bläckman, utslagshandling 8/6 1820, föredragen i statsrådet samma datum.
1820106105 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Catharina Olsson,
utslagshandling 21/6 1820, föredragen i högsta domstolen 15/6 1820.
1820108006 Besvär över överståthållarämbetets beslut angående böters
betalande, bromånglerskan Johanna Sophia Söderberg, utslagshandling 2/8
1820, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1820108034 Besvär över överståthållarämbetets beslut angående laga försvar för
mannen, hustru Catharina Lindström, utslagshandling 7/8 1820, föredragen
i högsta domstolen samma datum.
1820108084 Klagoskrift angående nekad inflyttning till Stockholm, änkan
Brita Wangstedt, utslagshandling 18/8 1820, föredragen i högsta domstolen,
9/8 1820.
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1820109007 Besvär över överståthållarämbetets utslag angående förlust av
krogrättigheter, vaktmästaränkan Catharina Edwall, utslagshandling 1/9
1820, föredragen i högsta domstolen 27/8 1820.
1820109064 Klagoskrift angående arvstvist, hustru Anna Greta Andersson,
utslagshandling 15/9, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1820109158 Egendoms- och arvstvist, änkan Johanna Bodell, utslagshandling
26/9 1820, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1820109173 Besvär över överståthållarämbetet angående olovlig gästning,
näringsidkerskan Lovisa Pettersson, utslagshandling 29/9 1820, föredragen i
högsta domstolen 22/9 1820.
1820110013 Dispensansökning om skilsmässa, hustru Maria Olsdotter,
utslagshandling 6/10 1820, föredragen i högsta domstolen 30/11 1819,
26/9 1820.
1820110085 Dispensansökan om myndighet, Dorothea Elisabeth von
Schröder, utslagshandling 20/10 1820, föredragen i statsrådet samma
datum.
1820110103 Dispensansökan om skilsmässa, hustru Anna Hagman,
utslagshandling 27/10 1820, föredragen i högsta domstolen 17/10 1820.
(jämför 1820102074)
1820111043 Ansökan om att få kvarstanna i Stockholm i väntan på Kungl.
Maj:ts beslut i en egendomstvist, Maria Pehrsdotter, utslagshandling 10/11
1820, föredragen i högsta domstolen 13/10 1820.
1820202221 Boskillnadsmål, Catharina Jonsdotter, revisionsakt 22/2 1820,
föredragen i högsta domstolen 13/12 1819.
1820203061 Arvstvist, änkan Hanna Persdotter, revisionsakt 6/3 1820,
föredragen i högsta domstolen 14/11 1819.
1820203241 Egendomstvist, Brita Jonsdotter, revisionsakt 24/3 1820,
föredragen i högsta domstolen 26/2 1820.
1820208171 Boskillnadsmål, fru Anna von Bonnecreutz, revisionsakt 17/8
1820, föredragen i högsta domstolen 19/4 1820, 13/7 1820.
1820209072 Boskillnadsmål, hustru Catharina Lindström, revisionsakt 7/9
1820, föredragen i högsta domstolen 16/8 1820.
1820212112 Boskillnadsmål, Mariana Horn, revisionsakt 11/12 1820,
föredragen i högsta domstolen 15/11 1820.
1820212113 Boskillnadsmål, Fredrica Elisabeth Malmros, revisionsakt 11/12
1820, föredragen i högsta domstolen 15/11 1820.
1820212141 Boskillnadsmål, Anna Cajsa Nilsdotter, revisionsakt 14/12 1820,
föredragen i högsta domstolen 8/11 1820.
1820212142 Avträdes- och förmånstvist, änkan Sara Lovisa Retzén, revisionsakt
14/12 1820, föredragen i högsta domstolen 8/11 1820.
1820212185 Boskillnadsmål, hustru Elisabeth Larsson, revisionsakt 18/12
1820, föredragen i högsta domstolen 25/8 1820.
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1840101012 Besvär över överståthållarämbetets utslag angående förlust av
krogrättigheter, näringsidkerskan Christina Elisabeth Öhrström,
utslagshandling 11/1 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840101018 Besvär över Jönköpings läns utslag angående försvarslöshet, pigan
Elisabeth Fallting, utslagshandling 16/1 1840, föredragen i högsta
domstolen samma datum.
1840102015 Dispensansökan om myndighet, Sophia Mathilda Schmiterlöv,
utslagshandling 1/2 1840, föredragen i högsta domstolen 24/1 1840.
1840102138 Dispensansökan om skilsmässa, Ulrika Nathanielsdotter,
utslagshandling 24/2 1840, föredragen i högsta domstolen 7/8 1839, 20/1
1840.
1840102139a Dispensansökan om myndighet, Julie Walborg Pihl,
utslagshandling 24/2 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840102139b Dispensansökning om myndighet, Carin Hessén,
utslagshandling 24/2 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840103079 Besvär över överståthållarämbetets utslag angående förlust av
näringsrättigheter,
spiskvartersidkerskan
Catharina
Andersson,
utslagshandling 17/3 1840, föredragen i högsta domstolen 26/2 1840.
1840103123 Dispensansökan om myndighet, Christina Ersdotter,
utslagshandling 24/3 1840, föredragen i högsta domstolen 3/3 1840.
1840103126 Dispensansökan om myndighet, Hedda Maria och Charlotta
Ulrika Löwenhjelm, utslagshandling 24/3 1840, föredragen i statsrådet
samma datum.
1840103128 Dispensansökan om myndighet, pigan Carin Bengtsdotter,
utslagshandling 24/3 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840103138 Reservationsbesvär mot överståthållarämbetet angående olaga
hysning, tullvaktmästaränkan Anna Margaretha Lundgren, utslagshandling
den 30/3 1840, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1840103142 Besvär mot överståthållarämbetets beslut angående förlust av
näringsrättigheter, näringsidkerskan Catharina Petterson, utslagshandling
30/3 1840, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1840104042 Dispensansökan om myndighet, Emelie Danielsson,
utslagshandling 4/4 1840, föredragen i statsrådet 22/11 1839, 1/2 1840, i
högsta domstolen 10/3 1840.
1840105014 Dispensansökan om myndighet, Lovisa Albertina och Sara
Wilhelmina von Bonnecreutz, utslagshandling 4/5 1840, föredragen i
statsrådet samma datum.
1840105132 Dispensansökan om myndighet, Carolina Christina Moberg,
utslagshandling 26/5 1840, föredragen i högsta domstolen 3/3, 14/4 1840.
1840106060 Dispensansökan om myndighet, Anna Christina Liberg,
utslagshandling 9/6 1840, föredragen i statsrådet samma datum.

226

1840106131 Dispensansökan om myndighet, Sophia Catharina och Charlotta
Nyberg, utslagshandling 26/6 1840, föredragen i högsta domstolen 1/6
1840.
1840107124 Dispensansökan om skilsmässa, Catharina Ersdotter,
utslagshandling 27/7 1840, föredragen i högsta domstolen 8/7 1840.
1840107125 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Charlotta Meurling,
utslagshandling 27/7 1840, föredragen i högsta domstolen 8/7 1840.
1840108015 Dispensansökan om myndighet, Helena Pyhlsson, utslagshandling
4/8 1840, föredragen i högsta domstolen 4/7, 14/7 1840.
1840108079 Besvär mot överståthållarämbetets utslag angående olovlig
brännvinsförsäljning, hembryggeriidkerskan Anna Christina Blomberg,
utslagshandling 18/8 1840, föredragen i högsta domstolen 4/3 1840.
1840108109 Dispensansökan om myndighet, Helena Christina Forsberg,
utslagshandling 20/8 1840, föredragen i högsta domstolen 27/7 1840.
1840108110 Dispensansökan om myndighet, Johanna Maria Bergström,
utslagshandling 20/8 1840, föredragen i högsta domstolen 27/7 1840.
1840108112 Dispensansökan om myndighet, Maria Elisabeth Lindner,
utslagshandling 20/8 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840108170 Dispensansökan om skilsmässa, Märtha Catharina Stenberg,
utslagshandling 29/8 1840, föredragen i högsta domstolen 12/8 1840.
1840109020b Dispensansökan om myndighet, Christina Catharina
Wennström, utslagshandling 5/9 1840, föredragen i statsrådet samma
datum.
1840109041 Besvär över Svea Hovrätts utslag i en arvstvist, hovfröken Adelaide
Piper, utslagshandling 8/9, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1840109079 Dispensansökan om skilsmässa, Christina Björkman,
utslagshandling 12/9 1840, föredragen i högsta domstolen 25/8 1840.
1840109125 Besvär mot landshövdingeämbetet i Göteborgs utslag angående
olovlig handel, krögerskan Gustava Maria Ljungquist, utslagshandling 22/9
1840, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1840109132 Dispensansökan om myndighet, pigan Kjerstin Svensdotter,
utslagshandling 26/9 1840, föredragen i högsta domstolen 8/9 1840.
1840110043 Besvär mot överståthållarämbetets utslag angående dans på
näringsställe, näringsidkerskan Christina Sellström, utslagshandling 6/10
1840, föredragen i högsta domstolen samma datum.
1840110082 Dispensansökan om myndighet, Gustava och Cornelia de Broen,
utslagshandling 10/10 1840, föredragen i högsta domstolen 22/9 1840.
1840110092 Resningsansökan angående upphävande av skilsmässa, Jeanette
Tourbié, utslagshandling 13/10, föredragen i högsta domstolen samma
datum.
1840110146 Fordringstvist, näringsidkerskan Lovisa Christina Rolf,
utslagshandling 20/10 1840, föredragen i högsta domstolen samma datum.
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1840110174 Besvär och nådeasökan mot överståthållarämbetets utslag
angående olaglig överlåtelse av näring, krögerskan Carolina Wilhelmina
Qvickström, utslagshandling 26/10 1840, föredragen i högsta domstolen
7/10 1840.
1840111022a Dispensansökan om myndighet, hushållerskan Kjerstin
Olsdotter, utslagshandling 2/11 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840111052 Reservationsskrift mot överståthållarämbetets utslag angående
olaga handel, Augusta Ströberg, utslagshandling 10/11 1840, föredragen i
högsta domstolen samma datum.
1840111063 Dispensansökan om myndighet, Johanna Gustava Solitander,
utslagshandling 16/11 1840, föredragen i högsta domstolen 19/10 1840.
1840111169 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Davidsdotter,
utslagshandling 30/11 1840, föredragen i högsta domstolen 9/11 1840.
1840112023 Dispensansökan om myndighet, Ulrika Augusta Mannerhjerta,
utslagshandling 7/12 1840, föredragen i högsta domstolen 19/11 1840.
1840112051a Dispensansökan om myndighet, Fredrika och Agatha Bremer,
utslagshandling 14/12 1840, föredragen i statsrådet samma datum.
1840204271 Egendoms- och arvstvist, änkan Ingrid Carlsdotter, revisionsakt
27/4 1840, föredragen i högsta domstolen 20/3 1840.
1840207151 Fordringstvist, Maria Regina Wikman, revisionsakt 15/7 1840,
föredragen i högsta domstolen 10/4, 4/5 1840.
1840209091 Boskillnadsmål, Gustava Wilhelmina Norling, 9/9 1840,
föredragen i högsta domstolen 31/7, 7/8 1840.
1840209302 Boskillnadsmål, Lovisa Ulrika Friberg, revisionsakt 30/9 1840,
föredragen i högsta domstolen 18/8 1840.
1840211161 Boskillnadsmål, Wendela Lindquist, revisionsakt 16/11 1840,
föredragen i högsta domstolen 1/10 1840.
1860100038 Besvär över Svea hovrätts utslag angående vårdnad av barn,
Sophia Charlotta Sjöstrand, utslagshandling 23/1 1860, föredragen i högsta
domstolen samma datum.
1860100043 Besvär mot överståthållarämbetets utslag angående försvarslöshet,
Anna Sophia Bergman, utslagshandling 23/1 1860, föredragen i högsta
domstolen samma datum.
1860100134 Dispensansökan om myndighet, Inga Olsdotter, utslaghandling
7/2 1860, föredragen i högsta domstolen 23/1 1860.
1860100196 Dispensansökning att få träda i nytt gifte efter skilsmässa, Karin
Jansdotter, utslagshandling 21/2 1860, föredragen i högsta domstolen 6/2
1860.
1860100255 Dispensansökan om skilsmässa, Emma Westfeldt, utslagshandling
6/3 1860, föredragen i högsta domstolen 21/2 1860.
1860100278 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Stina Carlsdotter,
utslagshandling 13/3 1860, föredragen i högsta domstolen 27/2 1860.
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1860100321 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Catharina Carlsson,
utslagshandling 23/3 1860, föredragen i högsta domstolen 6/3 1860.
1860100340 Besvär över Svea hovrätts utslag angående boskillnad, Johanna
Carlsson, utslagshandling 26/3 1860, föredragen i högsta domstolen samma
datum.
1860100367 Dispensansökan om skilsmässa, Anna Margareta Petzchler,
utslagshandling 30/3 1860, föredragen i högsta domstolen 12/3 1860.
1860100394 Nådeansökning angående försvarslöshet, Anna Wilhelmina
Bergström, utslagshandling 10/4 1860, föredragen i högsta domstolen 26/3
1860.
1860100830 Dispensansökning om skilsmässa, Hedvig Sophia Hamlöf,
utslagshandling 14/8 1860, föredragen i högsta domstolen 24/7 1860.
1860100939 Besvär över överståthållarämbetets utslag angående försvarslöshet,
Anna Maria Olsson, utslagshandling 11/9 1860, föredraget i högsta
domstolen 21/8 1860.
1860101107 Besvär över Svea hovrätts utslag angående stöld, sömmerskan
Anna Christina Myre, utslagshandling den 23/10 1860, föredragen i högsta
domstolen samma datum.
1860101279 Besvär mot landshövdingeämbetet i Örebros utslag angående
försvarslöshet, Eva Ulrika Lifvendahl, utslagshandling 11/12 1860,
föredragen i högsta domstolen 27/11 1860.
1860200001 Testamentestvist, Sofia Wilhelmina Stålborg, revisionsakt 10/1
1860, föredragen i högsta domstolen 8/12 1859.
1860200002 Boskillnadsmål, Fredrika af Wingård, revisionsakt 10/1 1860,
föredragen i högsta domstolen 4/11, 6/12 1859.
1860200142 Egendoms- och arvstvist, Elna Mårtensdotter, revisionsakt 1/8
1860, föredragen i högsta domstolen 27/6 1860.
1860200248 Boskillnadsmål, Johanna Olofsdotter, revisionsakt 6/12 1860,
föredragen i högsta domstolen 25/10 1860.
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Bilaga 2: Social kategorisering utifrån nära anhörigs
yrke
Den sociala indelningen i den här uppställningen är gjord utifrån yrkestitlar
som kvinnornas fäder, makar, bröder, eller söner hade.1
Samhällets elit
I kategorin samhällselit ingår de översta skikten från olika delar av samhället.
Militära officerare och tjänstemän: Här ingår högre officerare och tjänstemän
dvs. till och med klass 36 på rangskalan. Jag har också inkluderat lägre officerare
och tjänstemän, eftersom en så stor andel av dessa samtidigt har kunnat identifieras som adel.
Borgerskapets översta skikt: Här ingår grosshandlare, fabrikörer och brukspatroner, även manufakturister. Det Anne Berg kallar borgerlighetens översta
skikt. Hit har också räknats borgmästare, direktörer och en konsul.
Högre ämbets- och tjänstemän: Här ingår ämbets- och tjänstemän inom rangskalan till och med klass 36.
Borgerskap
I kategorin borgerskap ingår resterande burskapsbundna yrken.
Handlande och företagande: Enligt Anne Berg det som brukar åsyftas med
småborgerskapet.
Hantverkare: Burskapsbelagda hantverksyrken både i städer och på landsbygden.
Lägre ämbetsmän
Denna kategori omfattar lägre ämbetsmän, som ingår i klass 37-40 på rangskalan. Den omfattar yrken som: frälseinspektor, kronobefallningsman, mönsterskrivare, magasinsskrivare, tullskrivare, häradsskrivare, registrator, postillion,
bokhållare.
Präster och akademiker
Jag har i likhet med Wottle kategoriserat präster och akademiker i samma
grupp. Prästerskapet hade inte någon formell rangindelning, däremot har det
betonats att det gick en skiljelinje mellan lägre och högre klerikala ämbeten
mellan kyrkoherdeämbetet och biskopsämbetet.2 Alla präster som kunnat identifieras skulle i så fall räknas till det lägre prästerskapet.

1 S Carlsson 1949 och 1977, Artéus 1982 s. 135-138, Wottle 2000 bilagan till kapitel 9 s.
260, Berg 2011 bilaga 1 s. 291-296.
2 Wottle 2000, Berg 2011. s 216-217.
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Bönder
I den här kategorin ingår de som kan räknas till landsbygdens besuttna skikt
med undantag för de som ingår i samhällseliten: bönder, rusthållare, gästgivare,
nämndemän, hemmansägare, hemmansbrukare.
Samhällets lägre skikt
Detta är en heterogen grupp som kan sammanfattas som att de var resurssvaga.
Soldater: soldat, korpral, skeppare, underskeppare, stånddrabant, sergeant,
ryttare, fältväbel, beväringskarl, artillerist, fanjunkare, båtsman.
Hantverksarbetande: gesäller, handelsbiträden etc.
Lägre betjäning: ringare, klockare, bokhållare, notarie, kassör, kusk, vaktmästare, besökare, polisuppsyningsman, tullförvaltare, tullbetjänt, besvärsbetjänt.
Tjänstefolk och arbetare: dräng, portvaktare, kammartjänare, tjänstehjon, arbetskarl, ullskrubbare, spannmålsbärare.
Torpare, åbor och backstugusittare: landsbygdens övriga obesuttna skikt.
Övriga
Bland övriga har räknats civila sjömän och personer som titulerats som straffade, som fästningsfånge, livstidsfånge etc.
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