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Abstract

This dissertation has investigated the social vulnerability of unmarried 
mothers in three rural court districts in the province of Ångermanland in 
northern Sweden during the period 1860–1940. The main focus is on the 
consequences that the birth of one or more illegitimate children had on the 
women’s lives as regards to how they were treated in the local community, 
including by both neighbours and formal institutions. It was pre-supposed 
that the social vulnerability of unmarried mothers can vary considerably 
between geographically close areas and that such variations are likely linked 
to the frequency of illegitimate births, which in turn should be dependent 
on unrelated variables such as diverging socio-economic structures and the 
importance of Christianity. Two periods have been chosen for in-depth ana- 
lysis: the 1860s and a number of years before and after 1918, when the first 
specific law regarding illegitimate children was put into practice. This enab- 
les both a comparison of areas with diverging illegitimate fertility rates and 
a comparison of the unmarried mothers’ social vulnerability in a community 
still largely based on farming in the 19th century, with that of a more indus-
trialised and modernised society in the early 20th century. Theories of social 
stigma and the concept of deviancy have been applied for the purposes of 
interpretation. Social vulnerability has been assumed to be linked to percep-
tions regarding how deviant the unmarried mothers were considered to be 
in the local community. To investigate this Church records have been used 
for life course analyses covering the women’s fertile ages, with a primary fo-
cus on the unmarried mothers’ marriage patterns. Court protocols have also 
been studied for an analysis of how paternity suits were handled by district 
courts, as regards what evidence was required for different outcomes and 
what that can tell us about the women’s social vulnerability. Based on the 
frequency of illegitimate births, two main hypotheses were formulated: first, 
that the unmarried mothers were least socially vulnerable in one particu-
lar area during both periods, and secondly that they during the 1860s were 
most vulnerable in a court district with an unusually low rate of illegitimate 
births. The first main hypothesis was confirmed regarding the 1860s. The 
second main hypothesis was however disproven by several factors. In the 
early 20th century, modernisation and the growing working class seem to 
have eased attitudes towards unmarried mothers in the two court districts 
with the lowest illegitimate fertility frequences, leading to a similar social 
vulnerability in all three areas. However an illegitimate birth could still be 
seen as deviant behavior and women who had been abandoned with two 
illegitimate children seems to have been stigmatised in all areas during both 
periods of investigation.



Förord

En lång resa är slut. Lagom till hundraårsdagen av att Lag om barn utom 
äktenskap utfärdades den 14 juni 1917 blev det en färdig avhandling till sist. 
Det finns många att tacka i detta sammanhang, även om många måste förbli 
onämnda.

Mitt första och största tack riktas till mina handledare Jan Samuelson och 
Anna Lundberg, som är två av de bästa och mest engagerade som man kan 
ha. Ert stöd och engagemang har varit äkta och ovärderligt. Tack för all upp- 
muntran, all läsning och alla synpunkter! Tack även för att ni har varit med 
mig så länge och tack huvudhandledare Jan för resorna till Umeå och tele-
fonsamtal från olika platser som Falkenberg och din stuga i Jämtland. Utan 
er båda hade jag inte gått i mål.

Min doktorandanställning finansierades till hälften av Mittuniversitetet, 
där jag varit placerad, och till hälften av Genusforskarskolan, numera sedan 
ett antal år en del av Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå uni-
versitet. Jag antogs en gång i tiden som doktorand i Umeå eftersom dåvarande 
Mitthögskolan inte hade examinationsrätt och jag har kvarstått som inskri- 
ven på forskarutbildningen i Umeå där jag tagit de flesta av mina läskurser, 
varav hälften vid Genusforskarskolan. Förutom att en tid även fått förmå-
nen att sitta där och arbeta är jag även UCGS, liksom Mittuniversitet, ett 
stort tack skyldig för det ordinarie tryckbidraget till avhandlingen. För om-
kostnader i samband med tryckningen och avhandlingens färdigställande 
tackar jag även Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Stiftelsen Karin och Hjalmar  
Tornblads fond samt Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. 

Mitt nästa tack riktas till doktorandkollektivet i Umeå och Härnösand 
(numera i Sundsvall), utan vilket det ensamarbete ett avhandlingsskrivande 
innebär hade varit betydligt svårare att uthärda. Här vill jag särskilt tacka  
lunchkamraterna i Umeå och mina närmaste vänner Per-Olof Grönberg,  
Jacob Stridsman, äkta makarna Erik Sjöberg och Elisabeth Hallgren Sjöberg, 
Stina Karlgren, Johan Hansson och Alexander Jonsson. Någon av er invänder 
möjligen att ni numera är seniora forskare, men alla har ni varit doktorander  
samtidigt som jag. De fyra förstnämnda har även korrekturläst var sitt kapi-
tel inför tryckningen. För sådana insatser tackar jag även Kristina Persson, 
Anna Hjälm, Erik Törnlund, AnnaSara Hammar och Martin Almbjär. Jag 
tackar även fru Hjälm för att du med glimten i ögat så många gånger frågat 
om jag är klar. Nu är jag det.

För konstruktiva synpunkter tackar jag min mittseminarieopponent  
Christina Florin och slutseminarieläsarna Peter Sköld, Börje Harnesk, Tomas  
Berglund och Magnus Perlestam. Börje var också min första handledare, tack 
för ditt stöd under den tiden! Tack även Tom Ericsson och Jonny Hjelm för er 
läsning av det färdiga råmanuset och era synpunkter i samband med det.

Under ett antal år har jag deltagit i det högre historiska seminariet  
i Härnösand, liksom i omgångar även i det demografiska seminariet på  

vii
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nuvarande CEDAR (tidigare Centrum för befolkningsstudier) respektive det 
högre historiska seminariet i Umeå. Även deltagarna i dessa seminarier har 
lämnat värdefulla synpunkter till mina texter. Ett stort tack också till Sören 
Edvinsson för alla gånger du vänligt och utförligt svarat på frågor av demo-
grafisk natur! 

Postumt tackar jag prästerna Pehr Stenberg (1758–1824) och Jonas Nensén 
(1791–1881), samt de till dem löst knutna nu levande personerna Fredrik 
Elgh, Ola Wennstedt och Göran Stenberg respektive Lars-Erik Edlund och  
Stina Karlgren för att de hjälpt till med att säkra min försörjning efter att dok-
torandmedlen tagit slut. De båda projekt jag deltagit i har också varit bland det 
roligaste man kan arbeta med och det är onekligen mer stimulerande att sam- 
arbeta snarare än ensamarbeta. Att få vara med och arbeta med utgivningen 
av en omfattande självbiografi som Stenbergs och att producera en databas 
över Nenséns uppteckningar är också bara i sig  inspirerande och roligt.

Jag vill även särskilt tacka dem som hjälpt till att ordna så att jag kun-
nat arbeta i Umeå under min tid som doktorand.  Härvid ska nämnas Tom  
Ericsson, Kristina Adolfsson Jacobsson, Lena Eskilsson och Ann Öhman 
samt Anders Brändström, Bo Persson och Lars-Erik Edlund. 

Ett postumt tack riktar jag till min alltför tidigt bortgångna vän Patrik  
Lundberg, som var en mycket duktig källforskare. Tack Lubbe för all läshjälp  
av handskrifter, alla roliga arkivresor och allt kaffedrickande mellan sessio- 
nerna på Forskningsarkivet vid Umeå universitet under 1990-talet! Tack även  
övriga medlemmar av ”arkivgänget”: Johan Silverfred, P-O Grönberg, Mattias  
Burman och Christer Rosenbahr. Jag tänkte inte då på hur mycket jag lärde 
mig om källforskning och handskrifter, men utan er kanske det inte hade 
blivit någon avhandling.

Sist men inte minst tackar jag mamma Lisbeth för allt stöd som hjälpt mig att 
slutföra detta projekt! Mitt intresse att studera ogifta mödrar härrör från mitt 
eget släktträd, varför jag tillägnat avhandlingen min mormors morföräldrar 
Maria Skog och Erik Ulin samt deras mödrar Cajsa Stina Näslund och  
Magdalena Andersdotter Örn, vilka levde i Sollefteå församling. För mig är ni 
sinnebilden av alla de hundratusentals ogifta mödrar och deras barn vid den 
aktuella tiden. Det var ni som fick mig att undra hur livet egentligen gestal-
tade sig för denna stora grupp individer, vilket ledde till C- och D-uppsatser 
och slutligen till denna bok. Cajsa Stina och Maria ingår även i underlaget för 
avhandlingens första mikrodemografiska studie.

Umeå, mars 2017
Robert Eckeryd



Kapitel 1. Inledning

Avhandlingens omslagsbild skildrar något många kvinnor och män som var
föräldrar till utomäktenskapliga barn fick uppleva. Den är hämtad från 1917
års stumfilmsversion av Selma Lagerlöfs roman Tösen från Stormyrtorpet
och visar en pågående förhandling i en samtida faderskapsrättegång med 
domaren, ett par nämndemän och parterna framför den åhörande allmänhe-
ten i häradsrättens tingssal. Huvudkaraktären Helga uppträder blygt och mot-
villigt inför tingsmenigheten efter att den nekande barnafadern stämts
angående uppfostringsbidrag på hennes egen fars initiativ. Hon skäms för att
behöva utstå en offentlig process om något så intimt och skambelagt som att
få barn utan att vara gift och vill först inte gå in i tingshuset eftersom hon en-
ligt en av filmens textskyltar visste ”hur stränga alla där i bygden vore, så
snart det var något som rörde äktenskapet. De kände ingen värre synd än
den, som hon hade begått.”1 Helga leds gråtande in i rättssalen och placeras
framför domaren med ena handen för ögonen. I samband med det syns i en
sekvens ett par skrattande män i åhörarskaran, vilket ytterligare understryker
den skam som kunde vara förknippad med det ogifta moderskapet.
En verklig sådan faderskapsprocess inleddes vid Sollefteå häradsrätts

höstting år 1867 av den 21-åriga pigan Cajsa Lisa Björner i Västby, Helgums
socken. Svarande var den sju år äldre drängen Johan Billström från Billsta i
Sollefteå socken, av vilken hon krävde underhåll till dottern Lisa Johanna,
som fötts i april samma år.2 Enligt vad Cajsa Lisa själv uppgav i en skriftlig
inlaga till rätten hade Johan friat till henne vid midsommar året före, ett anbud
hon också hade accepterat. Johan var då dräng i en annan by i Helgums
socken.3Hon hade efter frieriet ”låtsats att bevilja hans begäran att få tillbringa
helgdagsnätterna” hos henne, vilket dock lett till hon blivit gravid med Lisa
Johanna.4 I oktober samma år hade Johan gett henne en guldring. Samma
månad för stod hon att hon väntade barn, vilket hon berättade för sin fästman,
som fortsatte att besöka henne fram till årets slut. Något äktenskap blev det
däremot aldrig, utan Lisa Johanna föddes i stället utanför äktenskapet som ett
så kallat ”oäkta barn”. Det var den benämning som användes officiellt vid
denna tid och dotterns försörjning blev alltså rättssak.
Cajsa Lisa fick emellertid ingen ekonomisk ersättning av Johan. Hon avstod

från att fullfölja målet sedan han ålagts och visat sig villig att svära på bibeln

1

1 Kungliga biblioteket (KB), avdelningen för audiovisuella medier, textskylt i stumfilmen Tösen från 
Stormyrtorpet (1917), andra akten, 16 minuter in i filmen.
2 Landsarkivet i Härnösand (HLA), Sollefteå häradsrätt, AIa:114a, Hösttinget (Ht) 1867 § 211; HLA, 
Helgums kyrkoarkiv, AI:7, s. 65, 206; Sollefteå kyrkoarkiv, AI:11 (1863–74), s. 25.
3 HLA, Helgums kyrkoarkiv, AI:7 (1863–73), s. 267.
4 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:114a, Ht 1867 § 211.
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att han inte kunde vara Lisa Johannas far.5 Enligt kyrkboken förefaller Cajsa
Lisa i stället att ha hankat sig fram som ”lös piga” i ett antal år – det vill säga
en som saknade fast tjänst – och försörjt sig själv och dottern så gott det gick.6

Sannolikt utförde hon tillfälliga dagsverken på gårdar i trakten och kan också
ha hållit på med någon form av hemarbete samt fått viss hjälp av fattigvården.7

Hennes föräldrar fanns flera mil bort i Multrå församling, men de var fattiga
inhysingar med många barn, så något ekonomiskt stöd därifrån var knappast
att räkna med.8 Vid 28 års ålder flyttade Cajsa Lisa i november 1874 med sin
då sju år gamla dotter till Forsse bruk i grannsocknen Långsele. Där står hon
först noterad som piga i husförhörslängden innan hon i juni 1875 gifte sig med
husbonden, den 15 år äldre torparänklingen Erik Gustaf Sundin, vilken hade
fyra hemmaboende barn i åldrarna 10–16 år.9

Om än kyrkböckerna antyder att Cajsa Lisa Björner drabbades av negativa
konsekvenser på grund av sitt utomäktenskapliga barn – inte minst att hon
inte fick någon pigtjänst på ett antal år – så hittade hon alltså så småningom
både en anställning och en make. I den mån hon var illa ansedd och socialt
marginaliserad förblev hon det knappast för all framtid, utan ansågs sannolikt
vara en ”ärbar” kvinna i egenskap av hustru till Sundin.10 Man kan dock fråga
sig i vilken mån hon kan sägas ha varit representativ för sina medsystrar som
också var ensamstående mödrar som aldrig varit gifta.
Cajsa Lisa Björner är bara ett exempel bland många tusentals kvinnor som

födde ett utomäktenskapligt barn. Ungefär vart elfte svenskt barn under 
1800-talet föddes utanför äktenskapet. Deras andel steg kontinuerligt under
århundradet och vid sekelskiftet 1900 hade de ökat till vart nionde av samtliga
födda och den utomäktenskapliga födelsekvoten fortsatte att stiga något under
1900-talets två första decennier. De som födde barn utanför äktenskapet vid
den aktuella tiden betraktades av kyrkan och samhället i stort som norm -
bryterskor och kunde hamna i en mycket bekymmersam situation inte bara
ekonomiskt utan även socialt.11 Fram till att 1917 års Lag om barn utom
äktenskap infördes – den första specifika lag som tillvaratog utomäktenskapliga

5 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:118, Vårtinget (Vt) 1869 § 8.
6 HLA, Helgums kyrkoarkiv, AI:7 (1863–73), s. 206.
7 Se Börje Harnesk, Legofolk: drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige, Umeå 1990, 
s. 129; Statistiska centralbyrån (SCB), ”Utom äktenskapet födda barn II”, i Statistiska meddelanden,
Serie A. Band 1:5, Stockholm 1916, s. 49. Spinning, linvävnad och sömnad är exempel på hemarbeten vid
den aktuella tiden.
8 Hennes far Olof Björner (f. 1811), som för övrigt biträdde henne i rättegången mot Billström, uppges
vara ”utfattig” i 1853–62 års husförhörslängd (HLA, Multrå kyrkoarkiv AI:8 (1853–62), s. 41). 
9 HLA, Långsele kyrkoarkiv, AI:10 (1873–77), s. 79.
10 Se Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880, Tygelsjö
1997, s. 294; Björn Furuhagen, Berusade bönder och bråkiga båtsmän: social kontroll vid sockenstäm-
mor och ting under 1700-talet, Stockholm 1996, s. 173; Kari Telste, Mellom liv of log: Kontroll av sek-
sualitet i Ringerike og Hallingdal 1652–1710, Oslo 1993, s. 109f, 178f.
11 Se t.ex. Lindstedt Cronberg 1997, s. 56ff, 186; Jan Sundin, För Gud, staten och folket: brott och rätt-
skipning i Sverige 1600–1840, Stockholm 1992, s. 331f, 345.
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12 Det inte minst på grund av avsaknaden av hjälporganisationer bortsett från den lokala fattigvården.
13 SCB, ”Utom äktenskapet födda barn III”, i Statistiska meddelanden, Serie A. Band 1:10, Stockholm
1917, s. 5. 
14 Se Hagbard Isberg, Det oäkta barnets rätt: föredrag vid första nordiska barnavårdskonferensen 
i Köpenhamn 1905, Lund 1905, s. 13. 
15 SFS 1969:621.
16 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohistoria från 
vikingatid till nutid, Stockholm 2002, s. 111.
17 Se Kerstin Holmlund, Låt barnen komma till oss: förskollärarna och kampen om småbarnsinstitu -
tionerna 1854–1968, Umeå 1996, s. 49.
18 Barnet fick då legalt sett samma status som ett inomäktenskapligt, varför det fick arvsrätt efter föräldrarna
(1734 års lag GB 5:1, i t.ex. Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13
decem ber 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut, band 3, Sveriges rikes lag: gillad och antagen
på riksdagen 1734: till 200-årsdagen av lagens tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av
år 1780 utgiven i facsimile 1934, Stockholm 1934). Termen legitimering används t.ex. i SCB 1916, s. 12ff.

barn och deras mödrars intressen – stod de i vissa avseenden legalt sett utanför
samhället.12 Det inte minst på grund av avsaknaden av understödjande officiella
institutioner bortsett från den lokala fattigvården. Det fanns t.ex. inte reglerat
hur faderskap skulle fastställas och hur underhåll från barnafadern skulle
krävas in. I stället ankom det på en övergiven kvinna att själv stämma en man
som inte gick med på att betala. Det fick av allt att döma till följd att de flesta,
i likhet med Cajsa Lisa Björner, blev utan ekonomiskt stöd från den man som
gjort henne med barn. I början av 1900-talet fastställdes exempelvis bara några
få procent av faderskapen i domstol.13 Privata uppgörelser förekom förvisso,
men beträffande sådana fall tyder mycket på att kvinnorna ofta fick nöja sig
med en engångssumma i det tysta, som förmodligen oftast var av ringa storlek.14

De utomäktenskapliga barnen var också länge uteslutna från arv efter sin
far. Först år 1866 hade de fått viss arvsrätt efter modern och det dröjde ytter -
ligare 104 år innan de slutligen fick rätt att ärva fadern.15 Det i många århund -
raden rådande systemet som även uteslutit dem från arv efter modern, var
enligt historiken Ann-Sofie Ohlander och vetenskapsjournalisten Ulla-Britt
Strömberg ”en social förlust som innebar att barnet ’inte räknades’, det uteslöts
från sin släkt och sitt sociala sammanhang”. De menar också att den ogifta
modern ”i egenskap av kvinna och ogift mor saknade […] de flesta samhälleliga
rättigheter och möjligheter”.16 Det syftar utan tvekan bland annat på den snäva
kvinnliga arbetsmarknaden, som ännu några decennier in på 1900-talet till
stor del var begränsad till hushållsarbete. Dessutom utgjorde barnpassningen
ett problem för en ensamstående kvinna som inte hade släktingar som kunde
hjälpa till.
Bristen på möjliga åtgärder för att förbättra livsvillkoren för den ogifta

modern och hennes barn, hängde samman med att äktenskapet var den enda
legalt sanktionerande samlevnadsformen, inom vilket reproduktionen var
tänkt att äga rum.17 Det är ingen slump att ett utomäktenskapligt barn erhöll
epitetet ”illegitimt” och att det via föräldrarnas eventuella giftermål i så fall
kom att ”legitimeras”.18 Äktenskapets starka position byggde delvis på att



4

19 Se Maria Stanfors, Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige, Stockholm
2007, s. 84f; Johanna Sköld, Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer och utackor de r -
ingsbyrån i Stockholm 1890–1925, Stockholm 2006, s. 195; Mary P. Ryan, Cradle of the Middle Class.
the Family in Onedia County, New York 1790–1865, New York 1981, s. 232. Angående utomäktenskapliga
barn och att barnafadern i princip endast ansågs ha ett försörjaransvar se Helena Bergman, Att fostra till
föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900–1950, Stockholm 2003, s. 58. Om
arbetsdelningen i bondesamhället se t.ex. Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol? Genusordning
och hushållsstrategier, Bjuråker 1750–1850, Uppsala 2002, s. 38.
20 Se t.ex. Lindstedt Cronberg 1997, s. 187.
21 Se Kerstin Norlander, Människor kring ett företag: kön klass och ekonomiska resurser. Liljeholmens
Stearinfabriks AB 1872–1939, Göteborg 2000, s. 161ff.
22 Se SCB, ”Utom äktenskapet födda barn I”, i Statistiska meddelanden, Serie A. Band 1:4, Stockholm
1914, s. 50f; Hans Norman, ”Den utomäktenskapliga fruktsamhetens lokala variationer. En fallstudie från
Örebro län”, i Lars-Göran Tedebrand, Historieforskning på nya vägar: studier tillägnade Sten Carlsson
14.12.1977, Lund 1977, s. 179f, 184; Anders Brändström, ”Utomäktenskaplighet och sociala nätverk.
Sundsvall 1800–1895”, i Tom Ericsson & Agneta Guillemot (red), Individ och struktur i historisk belys-
ning: festskrift till Sune Åkerman, Umeå 1997, s. 18; Sigrid Håkanson, …då skall han taga henne till
äkta: oäkta födslar, äkten skaps marknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750–1850,
Linköping 1999, s. 70ff, 86ff; Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: ogifta kvinnor i det
svenska ståndssamhället, Uppsala 1977, s. 93; Jan Gröndahl, ”Single Mothers and Poor Relief in a Swedish
Industrial Town (Gävle) at the Beginning of the Twentieth Century, i Marie C. Nelson & John Rogers, 
Mother, Father, and Child: Swedish Social Policy in the Early Twentieth Century, Uppsala 1990, s. 34f; 
Elisabet Haavet, Avvik eller uhell? Ugifte foreldre omkring 1800 – en sosial analyse, opublicerad Hove-
dopgave i historia, Universitetet i Bergen 1982, s. 125; Joan Scott, Louise Tilly & Miriam Cohen, “Women’s
Work and European Fertility Patterns”, i Journal of interdisciplinary history 1976, Vol. 6, No. 3 1976, 
s. 463; Karla Oosterveen & Richard M. Smith, “Bastardy and family reconstitution studies of Colyton, 
Aldenham, Alcester and Hawkshead”, i Peter Laslett, Karla Oosterveen & Richard M. Smith (red.), 
Bastardy and its Comparative History, London 1980, s. 110ff; Andrew Blaikie, Illegitimacy, sex, and 
society: Northeast Scotland, 1750–1900, Oxford 1993, s. 125f; Jan Van Bavel, “Family Control, Bridal
Pregnancy, and Illegitimacy: An Event History Analysis in Leuven, Belgium, 1846–56”, i Social Science
History, Vol. 25, No. 3. 2001, s. 463.

genuskonstruktionen inom hushållet medförde en mycket tydlig köns -
komplementär arbetsdelning, där mannens uppgift i första hand var
försörjarens, medan kvinnan skulle sköta hemmet och stå för omsorgen.19

Samhället var på ett mycket tydligt sätt organiserat utifrån familjen som en
central produktionsenhet och mer eller mindre varje kvinnas tänkta plats var
att förr eller senare träda in i rollen som maka för att assistera sin man i
hushållet.20 Denna klart definierade könsroll hade ett tydligt samband med
arbetsmarknaden. I den mån annan sysselsättning än hushållsarbete fanns att
tillgå, på exempelvis fabriker, ska hållas i åtanke att kvinnolönerna var betydligt
lägre än männens. De var inte tänkta att försörja någon utöver arbeterskan
själv. 21

I denna kontext framstår det som självklart att den ensamstående modern
och hennes barn var en icke önskvärd företeelse – åtminstone ur ekonomisk
synvinkel så länge kvinnan förblev ogift. Hon hade ofta sitt ursprung i lägre
socialgrupper,22 och om inte anhöriga kunde bistå, blev mödrarnas och barnens
försörjning ofta en fråga för den relativt begränsade kommunala fattigvården,



varför i värsta fall ett liv i armod väntade.23 Som jag kommer att återkomma
till i teoriavsnittet riskerade den ogifta modern även att stigmatiseras socialt
på grund av normer knutna till reproduktionen och den kvinnliga sexua -
liteten.24 En anledning var den könskomplementära arbetsdelningen inom
hushållet, en annan att äktenskapet inom vissa samhällsklasser i stor utsträck -
ning närmast var att betrakta som en affärsmässig och juridisk upp görelse
mellan två släkter.25 Det reglerade överförandet av egendom och ett bibe -
hållande av de blivande makarnas ekonomiska och sociala status. Man kan
också se upprättandet av ett gemensamt hushåll som ett tryggande av deras
överlevnad. Inom bondeklassen kunde exempelvis svärdotterns hemgift vara
viktig, medan den däremot var av ringa storlek eller obefintlig bland lägre
socialgrupper som torpare och arbetare.26 Rättshistorikern Gerhard Hafström
har betonat att denna problematik bör ses i ljuset av det länge rådande systemet
med flergenerationshushåll på landsbygden.27 Historikern Rudolf Thunander
har uttryckt det som att ”utomäktenskapliga förbindelser […] vållade oreda i
frågor som rörde faderskap, äganderätt och arv”, samt att ”illegitimitet var ett
hot mot kontinuitet och stabilitet”.28 Ogifta mödrar och kvinnans utom -
äktenskapliga sexualitet kunde därför ses som en fara, ett brott mot ”systemet”
om man så vill, varför kvinnor som födde barn utan att vara gifta riskerade att
frysas ut, om inte annat i syfte att statuera exempel.29 De kunde naturligtvis
även drabbas av negativa konsekvenser som en följd av religiöst betingade
normer och den synd de ansågs ha begått genom att bryta mot det sjätte
budordet, i och med att de haft samlag utan att först stå brud.30

Det finns inom forskningen olika uppfattningar om de sociala konsekvenser
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23 Se Elisabeth Engberg, I fattiga omständigheter: fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå
socken under 1800-talet, Umeå 2005, s. 295–97.
24 Begreppet stigma problematiseras utifrån bland andra sociologen Erwing Goffman i teoriavsnittet, som
inleds på sid 10.
25 Totalt används i denna avhandling sju socialgrupper som delas in i tre skikt, vilka också benämns över-
medel- och underklass. Beträffande socialgruppsindelningen se käll- och metodavsnittet sid. 56ff.
26 Se Orvar Löfgren, ”Från nattfrieri till tonårskultur” i Fataburen 1969. s. 25; Ann-Sofie Ohlander, Kärlek,
död och frihet: historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige, Stockholm 1985, 
s. 103; Lindstedt Cronberg 1997, s. 184ff; Nils Bruzelius, Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne under
slutet av förra och början av detta århundrade, Lund 1976 (originalutgåva 1876), s. 34f; Eva Wigström,
Allmogeseder i Rönnebergs härad i Skåne på 1840-talet, Malmö 1985 (originalutgåva 1891), s. Bonde-
klassen är här synonymt med den socialgrupp som utgjordes av bönder och likställda som nybyggare och
arrendatorer, som i den tillämpade socialgruppsindelningen tillhör det mellersta skiktet tillsammans med
hantverkare utan mästartitel och kvalificerade yrkesarbetare.
27 Gerhard Hafström, Den svenska familjerättens historia, Lund 1974, s. 83.
28 Rudolf Thunander, Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och brottmålen 1635–99, Lund 1993, s. 60.
29 Se Eva Österberg, ”Den gamla goda tiden: bilder och motbilder i ett modernt forskningsläge om det
äldre agrarsamhället”, i Scandia nr 1 1982, s. 47–51; Inger Lövkrona, Annika Larsdotter, barnamör-
derska: kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige, Lund 1999, s. 144ff.
30 Det sjätte budet lyder ”du skall inte begå äktenskapsbrott”, vilket även innefattade ogifta personer som
haft samlag. Ogifta mödrar erhöll därför länge rutinmässigt en anmärkning i husförhörslängden i form av
en 6:a.
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som drabbade en ogift mor i Sverige under t.ex. 1800-talet. Å ena sidan har
häv dats att den ogifta modern drabbades av en långtgående social stigmati -
sering med t.ex. tydliga negativa konsekvenser på äktenskapsmarknaden för
den som önskade finna en make. Det menar etnologen Jonas Frykman beträf -
fande det traditionella bondesamhället. 31 Historikern Birgit Persson har även
givit uttryck för en svår situation för ensamstående mödrar i Stockholms stad.32

Samtidigt förefaller det dock som att det under 1800-talet och början av 
1900-talet inte gärna kan ha handlat om någon betydande stigmatisering av
alla svenska kvinnor som minst en gång i livet fött barn utanför äktenskapet.
Utomäktenskapliga födslar var ju ändå relativt vanliga. Under perioden 1901–
10 födde t.ex. mer än 150.000 svenska kvinnor minst ett utomäktenskapligt
barn, vilket onekligen är ett relativt stort antal i ett land som då hyste drygt
fem miljoner invånare.33 År 1906 fanns det t.ex. sammanlagt 898.000 ogifta
kvinnor i åldern 20–45 år.34 I utgångsläget kan det kanske därmed före falla
som osannolikt att merparten av den relativt stora andel kvinnor som någon
gång födde ett utomäktenskapligt barn på förhand ska ha varit mer eller mindre
förutbestämda till att bli socialt marginaliserade. Andra forskare har också
utifrån främst kyrkboksmaterial och andelen ingångna äktenskap för ogifta
mödrar nyanserat Frykman och Perssons mörka bild (se vidare forskningsläget,
sid 19ff).35

Bortsett från t.ex. vissa medelklasskvinnor som förespråkade ”fri kärlek”
utan vigsel, vilket fick ett högst begränsat genomslag, så uppmuntrades dock
ut omäktenskaplighet inte av många.36 I en SCB-undersökning från 1910-talet
om utomäktenskapliga barn uttrycktes exempelvis: ”att de utomäktenskapliga
födslarna ur social synpunkt är att betrakta såsom en synnerligen ogynnsam

31 Jonas Frykman, Horan i bondesamhället, Lund 1977.
32 Birgit Persson, ”Att vara ogift mor på 1700- och 1800-talet”, i Karin Westman Berg, Könsdiskriminering
förr och nu: litteratursociologiska och historiska studier samlade av Karin Westman Berg, Stockholm,
1972, s. 123–36.
33 SCB 1914, s. 46; SCB, Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning, Stockholm 1969, s. 47 (tabell 4).
34 BiSOS, Serie A, Befolkningsstatistik 1906, Stockholm 1909, s. 19. Sten Carlsson och Elisabeth Engberg
har i lokala studier från 1800-talet visat att 17 respektive 20 procent av samtliga kvinnor någon gång hade
fött ett utomäktenskapligt barn (Carlsson 1977, s. 92; Engberg 2005, s. 299). 
35 Carlsson 1977; Brändström 1997; Håkanson 1999; Ingrid Eriksson (Karth) & John Rogers, Rural
labor and population change: Social and Demographic Developments in East-central Sweden during
the Nineteenth Century, Uppsala 1978, s. 51.
36 Samboförhållanden där man levde i samvetsäktenskap förekom förvisso på sina håll, men var en ovanlig
företeelse. Om ”fri kärlek” se t.ex. Christina Carlsson Wetterberg, ”Penningen, kärleken och makten. Frida
Stéenhoffs feministiska alternativ”, i Ulla Wikander & Christina Carlsson Wetterberg (red.), Det evigt
kvinnliga: en historia om förändring, Värnamo 1994, s. 91ff, 97ff. Författaren och debattören Frida 
Stéenhoff (1865–1945) förordade socialt grundade ”samvetsäktenskap” framför det juridiska, som hon
menade gjorde kvinnan ekonomiskt beroende av mannen och därmed ofri. Såväl arbetarrörelsen som den
borgerliga kvinnorörelsen tog dock avstånd från hennes syn på kärlek, sexualitet och det juridiska 
äktenskapet (Carlsson Wetterberg 1994, s. 97). 



företeelse, därom råder knappast mer än en mening”.37 Undersökningens
författare, statistikerna Ludvig Widell och Sven Odén, menade också att om
barnamodern gifte sig fick ”den vanskliga frågan om de oäkta födda barnens
uppfostran i allmänhet sin lyckligaste lösning. Barnen får då vanligen uppväxa
i ett vanligt familjehem under uppsikt av föräldrarna”.38

Beträffande övriga illegitima barn var bilden mörkare. Särskilt gällde det de
som växte upp med en ensam mor utan stöd från andra anhöriga: 

Ofta under hårt hemarbete måste dessa mödrar försörja sig och sina barn, eller äro
de för sitt och barnets knappa uppehälle hänvisade till fabriksarbete eller annat
arbete utanför hemmet och måste därvid under längre tid lämna barnen utan tillsyn
eller lita till främmande personer. Dessa barns ställning är ofta så beklaglig, att
mången gång utackordering torde vara att föredraga.39

De båda citaten illustrerar tydligt de rådande normerna kring äktenskap och
familjebildning. Av såväl sociala som ekonomiska skäl utgjorde de ogifta möd-
rarna långt in på 1900-talet generellt sett ett ”problem” som på något sätt
skulle hanteras av lokalsamhället de levde i. Det vill säga deras släkt, grannar
och andra inklusive kyrkan och de lokala institutionerna. De sistnämnda 
utgjordes i första hand av sockenstämman fram till 1862 och därefter kom-
munen och dess nämnder, men också av rättsliga institutioner om det blev
rättegång angående faderskapet. Hur detta ”hanterande” konkret tog sig 
uttryck skilde sig av allt att döma åt mellan olika platser och bör i mångt och
mycket ha haft sin grund i de attityder och normer gentemot utomäktenskap-
lighet som var rådande i lokalsamhället. 

Syfte och frågeställningar

Historiska studier om ogifta mödrar som behandlar Sverige rör oftast ett speci-
fikt lokalsamhälle och begränsar sig vanligen till att i huvudsak beakta antingen
demografiska aspekter eller någon annan enskild faktor med anknytning till
utomäktenskaplighet. I denna avhandling kommer jag att med hjälp av olika
källmaterial studera en större grupp ogifta mödrar i skilda miljöer, för att 
undersöka vilka konsekvenser utomäktenskapligheten fick för deras levnads-
förhållanden. Studien är avgränsad till andra halvan av 1800-talet och början
av 1900-talet, vilket möjliggör en jämförelse av ett i allt väsentligt agrart baserat
samhälle med ett mer industrialiserat, en sam hälls omvandling som kan ha
medfört attitydförändringar gentemot ogifta mödrar. Undersökningen har ett
jämförande perspektiv och omfattar tre relativt närliggande ångermanländska
lokalsamhällen: Sollefteå, Nordingrå samt Nordmalings och Bjurholms tingslag
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37 SCB 1914, s. 1.
38 SCB 1916, s. 49.
39 SCB 1916, s. 49.



8

40 Se figur 6 och tabell 1–2, sid 41f.
41 Se SCB 1914, s. 82–88, för länsvisa siffror under olika årtionden under perioden 1811–1910.
42 Anders Brändström, Sören Edvinsson & John Rogers, ”Illegitimacy, Infant Feeding Practices and Infant
Survival in Sweden 1750–1950: A Regional Analysis”, i Hygiea Internationalis, Vol. 3, No. 1 2002, s. 33.
De skriver där bland annat: ”in areas where illegitimate births were common, they would be regarded with 

(nedan benämnt Nordmaling). De var helt och hållet belägna på landsbygden
med undantag av att Sollefteå tätort blev municipalsamhälle på 1880-talet, 
köping 1902 och så småningom stad år 1917.
I fokus står vad det fick för sociala konsekvenser att bli utomäktenskaplig

mor och hur olika faktorer påverkade de ogifta mödrarnas situation, varför
likheter och generella slutsatser är av lika stort intresse som skillnader mellan
områdena. Ett centralt begrepp som hela undersökningen vilar på är social
utsatthet. Med det avses i föreliggande studie de eventuella negativa konse -
kvenser som utomäktenskapligheten fick för de ogifta mödrarna i lokal -
samhället efter att barnet hade fötts. Två tidsperioder undersöks, 1860-talet
och delar av 1910 och 1920-talen. Tillkomsten av två lagar, 1864 års strafflag
och 1917 års Lag om barn utom äktenskapmotiverar de precisa tidsmässiga
avgräns ningarna av undersökningsperioderna.
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa eventuella skillnader och

likheter i de ogifta mödrarnas sociala utsatthet i de tre undersöknings -
områdena. De har till stor del valts på grund av tydliga skillnader i de utom -
äktenskapliga födelsetalen, där Sollefteå för svensk landsbygd uppvisar relativt
höga tal, Nordingrå relativt låga och Nordmaling ovanligt låg förekomst av
utomäktenskapliga födslar.40 Dessa variationer korresponderar också i hög
grad med konstaterade skillnader mellan områdena beträffande två viktiga
oberoende variabler som kan antas ha påverkat både antalet utomäkten -
skapliga barn och den sociala utsattheten, nämligen religiositeten och den
socioekonomiska strukturen (se vidare avsnittet avgränsningar nedan, sid.
43ff). Inte minst därför verkar det troligt att variationerna i den utomäkten -
skapliga fruktsamhetens omfattning skulle kunna återspeglas i de ogifta
mödrarnas sociala utsatthet. 
För att i möjligaste mån teckna kvinnornas levnadsöden kollektivt kommer

i första hand kyrkböcker och domstolsprotokoll att länkas till varandra. Jäm -
förelsen av ogifta mödrar i olika miljöer är central för undersökningen, vilken
tar avstamp i en hypotes om att de sätt på vilka de bemöttes av omgiv ningen
kunde variera avsevärt. Den grundar sig bland annat på förekomsten av avse -
värda regionala skillnader i den utomäktenskapliga födelsekvoten under andra
halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.41 Motsvarande skillnader kunde
naturligtvis också vara av mer lokal art, exempelvis inom ett län eller landskap.
Historiedemograferna Anders Brändström, Sören Edvinsson och John Rogers
anser att ett rimligt antagande är att hur de ogifta mödrarna bemöttes av sin
omgivning var korrelerat till hur vanligt det var med utomäktenskapliga födslar.42
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Det bör alltså enligt detta synsätt ha funnits ett samband mellan andelen
utomäktenskapliga barn i ett område och hur accepterade deras mödrar var. 
Även det faktum att kvinnor födde barn utan att vara gifta i en tid när

äktenskapet var den enda legalt sanktionerade samlevnadsformen kan natur -
ligtvis i många fall förklaras med en form av social utsatthet. De utomäkten -
skapliga födelsetalen kan således i sig tas som en indikation på en social utsatthet,
men det som står i fokus för denna avhandling är huvudsakligen den utsatthet
som drabbade dem som blev ogifta mödrar, inte hur utsatta de var innan de
blivit gravida.
Av intresse för undersökningen är också hur utsattheten förändrats över tid

i takt med samhälleliga förändringar som industrialisering och modernisering.
Vid tiden för den andra undersökningsperioden i början av 1900-talet hade
t.ex. religionens inflytande minskat till följd av en begynnande sekulari   -
se ringsprocess, varför det kan verka troligt att toleransen gentemot ogifta
mödrar generellt kan ha ökat.43 Då hade också det framväxande industri -
samhället i viss mån ersatt 1860-talets mer traditionella bondesamhälle.
Utomäkten skapliga födslar var i allmänhet vanligare i industriella miljöer,
jämfört med agrara, och därför kanske mer accepterade i de förstnämnda.44

Även om det generellt föddes fler utomäktenskapliga barn i början av 
1900-talet var dock de relativa skillnaderna mellan särskilt Sollefteå och de
båda andra områdena grovt sett bestående över hela det tidsspann som
omfattas av avhandlingen. Därför är det särskilt intressant i vilken grad
eventuella skillnader i den sociala utsattheten är konstanta över tid och om
socioekono miska förändringar återspeglas i den sociala utsattheten.
Frågeställningarna utgår från en övergripande fråga, som bryts ner och kon -

kretiseras i underfrågor i respektive delstudie i de olika kapitlen. Den över -
gripande frågan är: 

– Hur varierade de ogifta mödrarnas sociala utsatthet över tid och mellan
undersökningsområdena och vad kan variationerna tänkas bero på?

Detta innebär att jag ska studera i vilken utsträckning det fanns ett samband
mellan den sociala utsattheten och områdenas olika karaktär med avseende
på socioekonomisk struktur, religiositet och de utomäktenskapliga födelsetalen
och hur utsattheten synliggörs genom mikrodemografiska mönster, fader -
skapsrättegångar och barnavårdsmannahandlingar. 
Avhandlingen har två huvudhypoteser. För det första att den sociala utsatt -

less suspicion and lead to less stigmatization, which in turn would have resulted in lower levels of 
illegitimate mortality”.
43 Anders Bäckström, ”Nattvardssedens förändring under 1800-talet som uttryck för den religiösa och 
sociala omvälvningen”, i Kyrkohistorisk årsskrift 1984, s. 143; Anders Bäckström, När tros- och värder -
ingsbilder förändras: en analys av nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen
1805–90, Stockholm 1999, s. 11f.
44 SCB 1914, s. 30ff.



10

45 Oskar Engdahl, ”Hur fungerar social kontroll? Kriminologiska och socialpsykologiska perspektiv”, i
Bengt Larsson & Oskar Engdahl (red), Social kontroll: övervakning, disciplinering och självreglering,
Malmö 2011, s. 76.
46 Erwing Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet, Stockholm 2009 (originalutgåva 1963), s. 12.

heten för ogifta mödrar under båda undersökningsperioderna var mindre i
Sollefteå än i de båda andra områdena till följd av att det där föddes betydligt
fler illegitima barn. För det andra att Nordmalings ovanligt låga utomäkten -
skapliga födelsekvot under 1860-talet gjorde dem extra utsatta där även i jäm -
förelse med Nordingrå. Undersökningen är huvudsakligen baserad på analyser
av dels mikrodemografiska mönster och dels kvinnans möjligheter att få rätt
juridiskt i faderskapsrättegångar vid häradsrätten. Dessutom studeras om
barnet i enlighet med lagstiftningen från och med 1918 fick en så kallad barna -
vårdsman tillsatt för att se efter dess intressen och i vilken utsträckning denne
bidrog till att faderskap fastställdes. Studien har ett genusperspektiv, det vill
säga att den beaktar hur föreställningar om manligt och kvinnligt på ver   -
kat de faktorer som studeras. Den sociala utsattheten urskiljs av hur kvinnorna
blev behandlade i lokalsamhället efter att de blivit ogifta mödrar. Det innefattar
både den närmaste omgivningen, grannar, lokala institutioner och andra  
i bygden. Ett antagande är att normer förankrade i lokalsamhället påverkade
såväl kvinnornas och barnens livscykler, som hur häradsrätten, barnavårds -
nämnden och barnavårdsmännen agerade. Studien av livscyklerna innefattar
främst en undersökning av om kvinnornas möjlighet till äktenskap försäm -
ra des, men även t.ex. spädbarnsdödligheten är relevant i detta sammanhang,
eftersom en överdödlighet under barnets första levnadsår kan indikera såväl
ekonomisk som social marginalisering. 

Teoretiska utgångspunkter
Stigmatiseringsteori

De ogifta mödrarnas sociala utsatthet antas i föreliggande studie hänga samman
med att utomäktenskaplighet ofta sågs som avvikande på grund av äktenskapets
starka ställning, vilket i sådana fall bör ha inneburit negativa sociala konse-
kvenser. Därför kunde den kvinna som födde ett barn utanför äktenskapet drab-
bas av stigmatisering. Det är således relevant att problematisera detta begrepp.
Stigmatisering kan ses som en form av social kontroll där en persons beteen -

de (agerande) stämplas som felaktigt eller avvikande därför att det ”inte lever
upp till omgivningens förväntningar om ett korrekt uppträdande”.45 Sociologen
Erwing Goffman har poängterat att en person, för att denne besitter ”någon
mindre önskvärd egenskap (attribut), kan stämplas och ”reduceras […] i vårt
medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, en
utstött människa”, vilket medför ett stigma.46 I denna avhandling är det grovt
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47 För olika definitioner av begreppet se Bruce Link & Jo C. Phelan, ”Conceptualizing stigma”, i Annual 
Review of Sociology, Vol. 27, 2001, s. 364f.
48 Goffman 2009 (1963), s. 12. Goffman gör en uppdelning i virtuell och faktisk social identitet. Den förra är
hur vi upplever en person genom intryck, medan den faktiska är den kategori han eller hon bevisligen tillhör
(t.ex. i egenskap av rullstolsbunden).
49 Goffman 2009 (1963), s. 14. Han skriver där: ”En individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i vanliga
sociala sammanhang, har ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av
oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som
hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat”.
50 Goffman 2009 1963, s. 14.
51 Anteckningar om personliga attribut som ”missbildad”, ”sinnessjuk”, ”idiot” med mera förekommer ibland
i husförhörslängderna, men hur stigmatiserad en person ett sådant attribut var är svårt att mäta.
52 Goffman 2009 (1963), s. 12.
53 Edwin M. Lemert, Human Deviance, Social Problems, and Social Control, New Jersey 1967, s. 40ff.
54 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion, Lund 1996, s. 116.
55 Hilte 1996, s. 115f. 
56 Sven-Åke Lindgren, Om brott och straff: från sociologins klassiker till modern kriminologi, Lund 1998,
s. 73ff.
57 Hilte 1996, s. 116.

sett denna definition som avses med begreppet stigmatiserad.47 Stigmat
drabbar den som avviker från vissa normer, varför ett stigma i själva verket
enligt Goffman är att beteckna som ”en speciell relation mellan ett attri but
och ett mönster” eller stereotyp. En persons attribut eller egenskaper benäm -
ner Goffman social identitet, vilken vi jämför med de ”normativa förvänt -
ningar” vi har om hur vederbörande bör bete sig.48 En avvikare drabbas av
diskri minering på olika sätt som har en betydande negativ effekt på personens
livsmöjligheter.49 Han eller hon utsätts för varierande grader av utfrysning och
uteslutning i olika sammanhang.
Goffman skiljer på tre olika stigman: kroppsliga missbildningar, fläckar på

den personliga karaktären och ”tribala (stambetingade) stigman, som ras,
nation och religion”.50 I denna avhandling är det nästan uteslutande fläckar på
den personliga karaktären som är tillämpbart. Om en ogift mor var stigmatiserad
redan innan hon fick barn, t.ex. på grund av ett handikapp, kan dock även vara
relevant för denna studie, i den mån det går att sluta sig till med hjälp av
källmaterialet.51 Goffman betonar vidare att det inte är samtliga ej önskvärda
egenskaper som leder till stigmatisering, utan bara ”de som upplevs som
oförenliga med vårt mönster för hur en viss individ bör vara”.52 Man skiljer
nämligen vanligen på primär och sekundär avvikelse (utifrån sociologen Edwin
Lemert).53 Den primära är förvisso en överträdelse, men utan långtgående
konsekvenser. Den uppfattas som en ”normal variation av det vardagliga livet,
ett olycksfall i arbetet”, varför handlingen och den som felat normaliseras.54

Den sekundära däremot innebär en stämpling som leder till stigmatisering.55

Sociologen Sven-Åke Lindgren understryker att det är själva reak tionerna och
hur starka de är som främst avgör om den som avviker accepteras av sin
omgivning.56 Eller som sociologen Mats Hilte skriver: ”avvikandet är primärt så
länge det kan inordnas i en socialt accepterad roll”.57 Med den sekundära
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avvikelsen följer enligt teorin självstämpling, det vill säga att den individ som
det rör sig om börjar identifiera sig själv med de avvikande handlingarna som
ett sorts försvar eller anpassning till de konsekvenser som stigmatiseringen
medför.58 I denna avhandling tillämpas emellertid inte den delen av teorin
eftersom det med hjälp av det befintliga källmaterialet i princip inte är möjligt
att få en uppfattning om hur de ogifta mödrarna såg på sig själva. I den mån
ogifta mödrar uppfattades som avvikande i och med att de fött barn utanför
äktenskapet kommer i stället ett fokus att ligga på att indirekt undersöka om
avvikelsen i lokalsamhället ansågs som primär eller sekundär eller med andra
ord om det avvikande beteendet i så fall kunde normaliseras eller inte.59

Enligt bland annat sociologen Howard Becker är inget beteende avvikande
innan det har definierats som sådant, varför det som uppfattas som avvikande
är en socialt konstruerad reaktion på beteendet i fråga.60 I alla samhällen skapas
avvikare, exempelvis brottslingar, genom att normer, lagar och regler upp -
rättas.61 Det kan göras antingen av samhället i stort eller av och inom vissa
grupper. Becker framhåller att tillgången till makt är avgörande för vilka som
avgör vad som är avvikande:

Grupper vilkas sociala ställning ger dem vapen och makt är bäst i stånd att
genomdriva sina regler. Olikhet i ålder, kön, etnicitet och klass hänger alla samman
med maktskillnader, vilket förklarar skillnader i vilken utsträckning grupper,
definierade på detta vis, kan forma regler för andra.62

Normer är inte statiska utan kan variera mellan olika grupper och tidpunkter
(i tid och rum), då våra uppfattningar naturligtvis är föränderliga. Ett synsätt
inom kriminalitetsforskningen är exempelvis att ingenting är kriminellt till
sin natur, utan blir det först när någon reagerar på ett beteende på ett sådant
sätt att det betecknas som kriminellt. Inte ens mord ses ju alltid som en 
kriminell handling, utan kan t.ex. anses ha skett i självförsvar.63 Detta sätter
fingret på att man inte kan utgå från att en ogift mor var kraftigt fördömd
överallt och i alla sammanhang, ens i ett puritanskt samhälle. Det kan exem-
pelvis, för att använda historikern Peter Lasletts term, ha funnits subkulturer
där folk levde i samvetsäktenskap och i dagens Sverige moraliserar ju inte
längre så många över barn födda utanför äktenskapet.64

58 Hilte 1996, s. 116; Lemert 1967 s. 40f. Det kan t.ex. handla om en stigmatiserad brottsling som begår
fler brott eftersom han eller hon inte ser några andra alternativ efter att ha stämplats som en sådan, medan
en återanpassning till samhället varit lättare och mer trolig om det beteende som förknippats med ett 
tidigare begånget brott endast uppfattas som en primär avvikelse.
59 Hilte 1996, s. 116.
60 Howard S. Becker, Utanför: avvikandets sociologi, Lund 2006 (originalutgåva 1966), s. 22ff; Kathrine
S. Williams, Textbook on Criminology, Oxford 2004, s. 372.
61 Williams, 2004, s. 372. Se även Goffman 2009 (1963), s. 11.
62 Becker 2006, s. 28f.
63 Williams 2004, s. 372.
64 Peter Laslett, ”The Bastardy Prone Sub-society”, i Laslett, Oosterveen & Smith 1980a, s. 217ff.
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65 Williams 2004, s. 377.
66 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Kvinnoveten-
skaplig tidskrift nr 3 1988, s. 51.
67 Se t.ex. Fiebranz 2002, s. 38, 41.
68 Hirdman 1988, s. 51. 
69 Hirdman 1998, s. 51.
70 Se noterna 27 och 28, sid 5.
71 Se t.ex. Lövkrona 1999, s. 144ff.

En ogift mors sociala utsatthet var inte på förhand given, utan bestämdes i
förlängningen av omgivningen. Hur avvikande de ansågs vara och hur
stigmatiserade de blev avgjordes av lokalsamhällets samlade reaktioner.
Kriminologen Kathrine S. Williams framhåller att det ofta inte påverkar
individen att han eller hon blivit ”officially labelled”. Det vill säga att lagens
bokstav eller statsmaktens syn inte var allenarådande. För att erhålla en
identitet som avvikande behövde uppfattningen vara utbredd i hela samhället
eller i den del som var signifikant för den berörda personen.65

Genus

I sin artikel ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underord-
ning” menar historikern Yvonne Hirdman att det är existensen av ett genus-
system som orsakat att mannen genom historien varit och fortfarande är
överordnad kvinnan. Hirdman menar att genussystemet upprätthålls dels av
”isärhållandets logik”, att manligt och kvinnligt avskiljs från varandra, dels
av upprätthållandet av en hierarki, med det manliga som norm.66 Ett exempel
på det förra är den könssegregerade arbetsfördelningen i bondesamhället, där
det alltså var mycket tydligt uttalat vad män respektive kvinnor hade för syss-
lor i hushållet.67 Kvinnans frigörelse förhindras av låsta faktorer som exem-
pelvis att det var självklart att mannen i egenskap av husbonde bestämde över
hushållet. För att kvinnan skulle kunna avancera socialt fordrades giftermål
med en man av bättre bakgrund. I detta perspektiv blir hierarkin tydlig, vilket
är vad som betonas i den andra delen av Hirdmans resonemang, där hon
bland annat tillspetsat säger: ”det är män som är människor, och därmed
utgör de normen för det normala och allmängiltiga.”68 Manligt och kvinnligt
blir alltså en dikotomi, där det är mannen som är norm.69

Förekomsten av ogifta mödrar var ett brott mot det ovan skisserade genus -
systemet, där mer eller mindre varje kvinnas tänkta plats var att förr eller
 senare bli någons maka. Som berörts ovan var dessutom äktenskapet i bonde -
samhället viktigt för överförande av egendom genom arv till inomäkten skapliga
barn.70 Kvinnans utomäktenskapliga sexualitet var därmed ett hot, en avvikelse
som upplevdes som farlig, varför den behövde kontrolleras.71 Inte minst därför
drabbades kvinnor generellt sett hårdare av skammen och av fördömanden
som i värsta fall kunde leda till stigmatisering. Detta hänger naturligtvis även
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72 Se Lindstedt Cronberg 1997, s. 85–89, 142–145.
73 K. Rob V. Wikman, Die einleitung der Ehe: eine vergleichend ethno-soziologische Untersuchung über
die Vorstufe der Ehe in den Sitten des schwedischen Volkstum, Åbo 1937, s. 126; Frykman 1977, s. 174.
74 Lindstedt Cronberg 1997, s. 57–74.
75 Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?”, Kvinno-
vetenskaplig tidskrift nr 3 1992, s. 43ff.
76 Hirdman, 1988, s. 51.
77 Se t.ex. Toril Moi, ”Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori”, Res Publica nr 35/36 1997, s. 91.
78 Joan Scott, Gender and the politics of history, New York 1988, s. 42.

samman med det biologiska faktumet att det är kvinnor som föder barn. För
mannen var det utan en hård och effektiv social kontroll lättare att undkomma
ansvar.72 Dock ska man inte underskatta att negativa genusrelaterade upp -
fattningar om mannen kunde uppstå för att han ertappades som far till ett
utom äktenskapligt barn – han bar onekligen ett ansvar som den som oftast
tagit initiativet till den sexuella förbindelsen – och i det traditionella bonde -
samhället, innan det började lösas upp, var rörligheten mindre och den sociala
kontrollen hårdare.73 Både kyrkan och staten hade också i viss mån ett intresse
av att straffa båda parter.74

Hirdmans strukturbaserade ansats har dock utsatts för kritik. Historikern
Christina Carlsson Wetterberg menar t.ex. att Hirdmans modell är för stel och
för strukturell och att den ej är mottaglig för påverkan av enskilda grupper och
aktörer, eller variationer inom kvinnokollektivet, såsom klasskillnader.75 Visst
är det tveklöst så att mannen generellt sett var och än i dag är överordnad
kvinnan och att ett genussystem baserat på bland annat arbetsdelning på de
flesta ställen i allra högsta grad var rådande under denna avhandlings under -
sökningsperioder. Men hur kan man förklara avvikelser i överordningen som
att kvinnor alls kunde vinna rättsprocesser mot män om det var så att mannen
utan undantag var överordnad och det manliga norm? Och är denna struktur
av manlig överordning som Hirdman låter påskina allenarådande på alla
områden, i så mån att ”Ordningen av människor i genus har blivit baser för de
sociala, ekonomiska och politiska ordningarna”?76 Nej, även andra variablers
påverkan som t.ex. klass och etnicitet måste beaktas och lämna sitt bidrag till
förståelsen av maktförhållanden, utan att de av nödvändighet är beroende av
genus.77 Vad gäller synen på de ogifta mödrarna och barnafäderna är det därför
i föreliggande studie relevant att operationalisera Joan Scotts modell från
artikeln ”Gender A Useful Category of Historical Analysis”. Hon menar att genus
är en funktion av vår kunskap om kroppen. Scotts definition är tudelad; genus
(”gender”) är ett element som konstituerar sociala relationer, vilka är baserade
på upplevda skillnader mellan könen, och ”gender is a primary way of signifying
relationships of power”.78 Med det synsättet är alltså de sociala relationer som
studeras i denna avhandling, inklusive i vilken grad kvinnorna stigmatiserades,
i allra högsta grad genomsyrade av genus. Scott menar att förändringar i sociala
relationer alltid hänger samman med förändringar i makt relationer och att
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förändringarna kan ske i båda riktningarna. För förståelsen av de sociala relatio -
nerna betonar Scott fyra med varandra sammankopplade element: kulturella
symboler, normativa koncept, sociala institutioner och organisationer och
slutligen subjektiv identitet.79

Som jag tolkar Scott menar hon att de kulturella symbolerna är det som 
genusordningen utgår ifrån och att det finns stereotyper och förebilder för vad
som är manligt och kvinnligt som kan härledas till kulturen. Genom de norma -
tiva koncepten tolkas de kulturella symbolerna. Hur en man eller kvinna upp -
fattas – t.ex. med anledning av ett visst beteende eller sin klasstillhörighet – är
nära sammankopplat med det normativa, vilket exempelvis, för att anknyta till
föreliggande studie, kan ha påverkat möjligheterna att vinna ett faderskapsmål
vid rätten. Vad gäller de sociala institutionerna och orga nisa tio nerna är de av
vikt för att beakta hur organiseringen i manligt och kvinnligt ”manifesteras” i
det offentliga, t.ex. i ekonomin, på arbetsmarknaden och i det samhälleliga
styrelseskicket. Vill man förstå normernas ursprung och orsaker går inte denna
aspekt att bortse ifrån.80 Beträffande den subjektiva identiteten är Scott vag.
Som en teoretisk utgångspunkt för att operationalisera den subjektiva iden ti -
te ten kan i stället nedanstående citat från etnologen Inger Lövkrona användas:

Identitet som analytiskt begrepp kan användas till att förklara kulturell förändring
och kulturell produktion och reproduktion utifrån individen som agent i historien.
Samhälleliga strukturer har skapats av män och kvinnor, men skapar samtidigt män
och kvinnor.81

Jag menar att identitet kan användas som ett analytiskt begrepp också för att ana-
lysera det förmoderna eller tidigmoderna samhällets genus- och identitetskonstruk-
tion. Min utgångspunkt är att tillerkänna äldre tiders människor förmågan att
ifrågasätta och förhålla sig till samhälleliga strukturer och normer. Därmed förut-
sätter jag också att den förmoderna individen – kvinnor som män – tänkte på sig
själva som subjekt och att identiteten inte var en gång för alla given och oproble-
matisk.82

Det torde vara svårt att avfärda att samhälleliga strukturer både har skapats
och skapas i en ständigt pågående process av män och kvinnor, varför det
således finns utrymme inom vissa ramar för enskilda aktörer och grupper att
påverka både strukturerna och sin egen situation. 

79 Scott 1988 s. 43f.
80 Scott 1988, s. 43; 
81 Inger Lövkrona, ”Suktande pigor och finurliga drängar”, i Britta Lundgren, Inger Lövkrona & Lena 
Martinsson (red.), Åtskilja och förena: etnologisk forskning om betydelser av kön, Stockholm 1996, 
s. 104.
82 Lövkrona 1996, s. 105.
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83 Frykman 1977.
84 Frykman 1977, s. 176. Frykman har använt sig av traditionsuppteckningar från hela landet, men Norr-
land är inte särskilt väl representerat. 
85 Frykman, 1977, s. 160ff.
86 Frykman,1977, s. 159; Jonas Frykman, ”Sexual Intercourse and Social Norms: A Study of Illegitimate
Births in Sweden 1831–1933”, i Ethnologia Scandinavica 1975, s. 141.
87 Frykman 1977, s. 26ff och 33ff.
88 Frykman 1977, s. 166ff.
89 Frykman 1977, s. 151f.

Forskningsläge

Nedan presenteras relevanta forskningslägen inom olika kunskapsområden i
fem avsnitt. Det första behandlar forskning om synen på ogifta mödrar utifrån
främst demografiskt källmaterial. Därefter presenteras den ganska ringa forsk-
ning som gjorts om faderskapsmål vid svenska domstolar under 1700- och
1800-talen. Sedan följer ett avsnitt om de utomäktenskapliga födslarnas om-
fattning från mitten av 1700-talet fram till 1900-talet. SCB-undersökningen
om utomäktenskapliga barn från 1910-talet bidrog även med en hel del vär-
defull statistik om ogifta mödrar, vilken analyserades grundligt och har fun-
gerat som underlag för senare forskning, varför den även behandlas som ett
forskningsläge. Slutligen ingår ett avsnitt om spädbarnsdödligheten på natio-
nell nivå där siffror för inom- och utomäktenskapliga barn jämförs.

Synen på ogifta mödrar

Som kort berördes i bakgrunden förmedlar tidigare forskning rörande Sverige
olika uppfattningar beträffande utomäktenskaplighetens konsekvenser för
kvinnan. Dels har hävdats att förekomsten av ett illegitimt barn i agrarsamhäl-
let ska ha lett till en långtgående social stigmatisering för den ogifta modern.
En sådan mörk bild förmedlas som sagt av etnologen Jonas Frykman i dennes
avhandling Horan i bondesamhället.83 Åtminstone vad gäller traditionella och
homogena bondesamhällen i Mellan- och Sydsverige under i första hand 
1800-talet menar han t.ex. att en kvinna i och med att hon blev ogift mor ”hade
försuttit sina tillfällen att göra ett förmånligt parti”.84 Var hon piga fick hon of-
tast avsked eller blev hänvisad till de tyngsta och besvärligaste göromålen.85

Den ogifta modern var enligt Frykman också så pass stigmatiserad att hon när-
mast automatiskt skulle få fler ”oäktingar”, det vill säga att hon var sexuellt
utsatt för män utan avsikt att gifta sig med henne.86 Frykman lyfter också fram
att hon enligt folktron ansågs kunna sätta sjukdomar som engelska sjukan (ra-
kitis) på små barn.87 Stod hon ensam, utan föräldrar i livet, väntade ofta fat-
tigstugan eller utackordering av barnen i samband med att hon sökte ny
försörj ning.88 I kyrkan fick den ogifta modern sitta längst bak och bära en sär-
skild klädnad, exempelvis en så kallad horklut.89 Begreppsligt sett gör Frykman
ingen skillnad mellan en ”sockenhora” och en vanlig, ogift moder med ett barn: 



Byhoran som tog emot flera karlar var en fast institution. Men namnet hora för tjänade
kvinnorna inte genom prostitution utan därför att de fött ett barn utom äktenskapet
eller misstänktes för att ha en förbindelse med en gift man. Jag kan därför i fram -
ställningen bruka hora och ogift mor som synonyma beteckningar.90

Det är förvisso korrekt att begrepp som ”horkona” och ”horunge”, många
gånger användes som skällsord mot ogifta mödrar och deras barn, men att
generellt använda ”hora” såsom synonym till ogift mor visar att Frykman
uppen barligen inte varit helt förtrogen med begreppet, något han också fått
kritik för.91 Hans bok är dessutom till mycket stor del baserad på traditions -
uppteckningar från etnografiska arkiv som ISOF i Uppsala (tidigare ULMA)
och Folklivsarkivet i Lund (Lunds Universitets Folklivsarkiv, LUF), vilka med
hans egna ord är ”sekundärkällor där människor mer eller mindre fritt 
berättar om vad de vet om gångna tider”.92 Denna typ av källor är naturligtvis
behäftade med flera problem, t.ex. beträffande representativiteten, vilket kan
ha bidragit till missuppfattningen om begreppet ”hora”. Detta inte minst 
efter som många av uppteckningarna är från bygder i exempelvis Bohuslän,
Västergötland och Småland, där religionen hade omvittnat stor betydelse.93

Apropå Horan i bondesamhället har Anders Brändström framhållit att det
ofta är de mest tragiska berättelserna som lever kvar i folkminnet: ”så funge-
rar ju i regel berättarkonsten. De mer vardagliga händelserna får sällan 
utrym me.”94 Historikern Iréne Artaeus har påpekat att insamlarens roll och
sagesmannens socialgruppstillhörighet också bör beaktas.95

I kontrast till den i allt väsentligt mörka bild angående den ogifta moderns
stigmatisering i agrarsamhället som Frykman förmedlar, betonar han även de
relativa regionala skillnader i den utomäktenskapliga fruktsamheten under
1800-talet mellan olika delar av landet som framkommer i SCB-undersök -
ningen om utomäktenskapliga barn från 1910-talet (se särskilt avsnitt nedan,
sid 29ff). Dessa skillnader menar han är ”beroende av ett geografiskt områdes
ekonomiska och sociala stratifiering”.96 Han betonar vidare att den sociala
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90 Frykman 1977, s. 34.
91 Se t.ex. Börje Hansen, recension av ”Jonas Frykman: Horan i bondesamhället”, i Rig nr 1 1978, s. 30;
Gunnel Hedberg, recension av ”Jonas Frykman: Horan i bondesamhället”, i Rig nr 1 1978, s. 31; Iréne 
Artæus, recension av ”Jonas Frykman: Horan i bondesamhället”, i Tvärtanten 1994:2, s. 24. Hansen fram-
håller bland annat att ”det är visserligen sant att man hade Doktor Mårten Luthers sanktion på att kalla
varje mor som var ogift för hora. Men det gjorde man ju inte annat än i tillfällig upphetsning som skymford.
Hora var i denna övergripande betydelse inte en deskriptiv term ens i 1800-talets språkbruk. Hora, hor-
kona, var den gamla och väl kända beteckningen på kvinnor som mot betalning exploaterade sitt kön”.
Det bör förvisso också nämnas att Frykman på ett korrekt sätt redogör för vad horsbrott var, d.v.s. sexuellt
umgänge där minst den ena parten var gift med någon annan (Frykman 1977, s. 33).
92 Frykman 1977, s. 19. Materialet är insamlat i Uppsala (ISOF), Lund (LUF), Stockholm (Nordiska museet)
och Göteborg (DAG). Många av berättelserna tecknades för övrigt ner årtionden efter att de utspelade sig.
93 Även Ann-Sofie Ohlander har noterat att Västsverige är överrepresenterat, vilket hon menar bland
annat beror på de sorters frågor som uppgiftsinsamlarna ställt (Ohlander 1985, s. 92). 
94 Brändström 1997, s. 4.
95 Artæus 1994, s. 24
96 Frykman 1977, s. 9ff (citatet står på s 9); SCB 1914, s. 82–88.
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97 Frykman 1977, s. 12.
98 Frykman 1977, s. 204.
99 Frykman 1977, s. 210ff. (citatet står på s. 214).
100 Persson 1972, s. 123–36; Birgit Persson, Studier kring ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn i
Sverige 1778–1866, opublicerad licentiatavhandling, Historiska institutionen, Uppsala universitet 1968.
I licentiatavhandlingen framgår till skillnad från i artikeln tydligt att det är Stockholm som är hennes 
huvudsakliga studieområde. 
101 Persson 1972, s. 130.
102 Persson 1972, s. 130. 
103 Margareta Matovic, Stockholmsäktenskap: Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850–1890,
Stockholm 1984, s. 72f. Framförallt var det de exceptionellt många utomäktenskapliga barnen som särskiljde
Stockholm från andra städer. Under hundraårsperioden 1811–1910 föddes som minst under ett 
årtionde 29 procent av Stockholmsbarnen utanför äktenskapet och som mest 45 procent (SCB 1914, 
s. 82). Vissa var barn till kvinnor från landsbygden som åkt till huvudstaden för att föda obemärkt, men de
kan bara till en del förklara huvudstadens särställning. Intressant att notera är även att år 1870 gifte sig män-
nen i Stockholm i genomsnitt tre år senare och kvinnorna fem år senare jämfört med rikets övriga städer. 

kontrollen var betydligt hårdare i socialt homogena jordbruksförsamlingar,
varför det i sådana föddes färre utomäktenskapliga barn än i mer stratifierade
(heterogena) församlingar med ett större jordbruksproletariat.97 Som en effekt
av samhällsomvandlingen kring förra sekelskiftet då arbetarnas antal sköt i
höj den, rörligheten ökade på grund av järnvägarnas tillkomst, och säsongs -
arbete och arbetsvandringar blev allt vanligare, hävdar Frykman också att den
ogifta moderns giftermålsmöjligheter förbättrades i Norrland. Där menar han
att ”särmarkeringen av en ogift mor gentemot andra kvinnor” antagligen
försvann fortare eftersom stratifieringen var mindre än i resten av landet.98 I
södra och mellersta Norrlands skogsbygder var det under det tidiga 1900-talet
inte längre ”samma ekonomiskt och strategiskt avgörande handling att sätta
bo” och därför menar Frykman att en kvinna som där övergavs av fadern till
ett utomäktenskapligt barn inte hade förlorat möjligheten till äktenskap.99

En mörk bild tecknas även av historikern Birgit Persson i artikeln ”Att vara
ogift mor på 1700- och 1800-talet”, som bygger på hennes licentiatavhandling
om ogifta mödrar, vilken främst behandlar Stockholm.100 Hon hävdar att det i
princip under slutet av 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet, innan nya
arbetsmarknader öppnades för kvinnor, inte fanns särskilt många alternativ
för den ogifta modern. Kvinnan kunde få tillfällig anställning som amma om
hon var ”duglig”,101 men när tjänsten var slut återstod enligt Persson ”nöd,
förtvivlan, prostitution och kanske brott”.102 Om man ska tolka detta citat
bokstavligt var de två sistnämnda alternativen därmed de enda återstående
försörjningsmöjligheterna. Helt uppenbart bygger dock hennes framställning
i allt väsentligt på förhållanden i Stockholm, en avgränsning som inte
understryks i artikeln. Huvudstadens speciella förhållanden med ett betydande
kvinnoöverskott, få äktenskap och en mycket stor andel utomäktenskapligt
födda barn – låt vara att ett icke oansenligt antal av kvinnorna flyttat in i
samband med graviditeten – skiljer sig dock i vissa hänseenden på ett tydligt
sätt från andra städer.103 I städerna föddes också nästan undantagslöst fler



illegitima barn än på landsbygden, varför Perssons slutsatser inte på något vis
kan sägas vara generella.104 Hennes fokus ligger för övrigt uteslutande på
kvinnan som ogift. Möjligheterna till äktenskap berörs inte. Till skillnad från
Frykman, lägger dock Persson inte primärt tonvikten på skammen, utan i
stället konstaterar hon att det ”ytterst är en ekonomisk fråga” att vara ogift
mor med försörjningsplikt, varpå hon tillägger: ”när den ogifta modern blev i
stånd att försörja sig genom s.k. hederligt arbete, löstes de flesta av de sociala
och moraliska vådor som var förknippade med ‘sedeslösheten’.”105

Flera forskare har å andra sidan bidragit till att modifiera den bild av en
långtgående stigmatisering och utsatthet som Frykman och Persson förmedlar.
Den motsägs i väsentliga delar av ett antal empiriska undersökningar av
äktenskapsfrekvensen för ogifta mödrar. Redan samma år som Frykmans
avhandling kom ut konstaterade historikern Sten Carlsson i en undersökning
av Östra Vingåkers församling i Södermanland åren 1800–29, att mer än två
tredjedelar av de kvinnor som födde utomäktenskapliga barn gifte sig med
antingen barnafadern eller en annan man.106 Någon generell stigmatisering
innebar således inte ett utomäktenskapligt barn i Östra Vingåker så tidigt som
under 1800-talets tre första årtionden. Som en förklaringsansats anför Carlsson
att ”efterfrågan på arbetsföra kvinnor var stor”. Han konstaterar vidare att inte
heller de ”som förblev ogifta, kan generellt betecknas som ‘utslagna’.” Endast
ett fåtal i en undersökningsgrupp på 95 ogifta mödrar karaktäriserar Carlsson
som missanpassade.107

Liknande resultat som Carlssons har framkommit i senare studier. Två andra
historiker, Ingrid Eriksson Karth och John Rogers, har i en undersökning av
Åsunda härad i sydvästra Uppland under 1800-talet, följt två kohorter av
kvinnor och män mellan 20 och 50 års ålder.108 I den ena kohorten, bestående
av alla som föddes 1804–06, förekom 24 ogifta mödrar, varav 18 så småningom
gifte sig. Kohort II, som omfattade personer födda 1834–46, innehöll 37 kvinnor
som fick barn utan att vara gifta, varav 24 ingick äktenskap. Enligt Eriksson
Karth och Rogers verkar det som att de flesta gifte sig med någon annan än
barnets far, men de reserverar sig för att uppgifter om fäderna är knapphändiga,
det vill säga att de i de flesta fall saknas.109

Historikern Sigrid Håkanson har med utgångspunkt i historikern Christer
Winbergs indelande i de öst- och västsvenska kärnområdena, studerat utom -
äktenskaplighet i en väst- respektive en östsocken.110 Winbergs indelning har
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104 SCB 1914, s. 82–88.
105 Persson 1972, s. 136.
106 Carlsson 1977, s. 93. Några siffror över hur många som gifte sig med en barnafader respektive med en
annan man presenteras inte i Carlssons studie.
107 Carlsson 1977, s. 93.
108 Eriksson (Karth) & Rogers 1978, s 51.
109 Eriksson (Karth) & Rogers 1978, s. 119.
110 Håkanson 1999, s. 14f
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111 Gustaf Sundbärg, Emigrationsutredningen. Bilaga V. Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges
olika landsdelar, Stockholm 1910, s. 4ff; Christer Winberg, ”Öst och väst i svensk samhällsutveckling.” i
Ingrid Hammarström (red.), Lokalt, regionalt, centralt – analysnivåer i historisk forskning: åtta prov -
föreläsningar för professuren i historia, särskilt stads- och kommunhistoria vid universitetet i Stockholm
10–11 maj 1988, Stockholm 1988, s. 42ff. Enligt Winbergs kartskiss omfattar Västsverige: större delen 
av Småland, samt Öland, Halland, Bohuslän, Västergötland, medan Östsverige utgörs av: delar av Småland
(ungefär halva Kalmar län och det nordöstra hörnet av Jönköpings län), samt Östergötland, Södermanland
och Uppland (Winberg 1988, s. 45). Sundbärgs indelning i de tre huvudområdena grundade sig bland annat
på graden av inomäktenskaplig fruktsamhet år 1890 (utifrån den officiella befolkningsstatistiken). Östsverige
uppvisade låg legitim fruktsamhet trots hög äktenskapsfrekvens och tidigt ingångna äktenskap. I Västsverige
var dessa förhållanden de motsatta, trots få äktenskap föddes många inomäktenskapliga barn. I Nordsverige,
som Winberg inte behandlar, men som enligt Sundbärg utgjordes av landskapen Ångermanland, Västerbot-
ten, Norrbotten och Lappland, var för övrigt fruktsamheten inom äktenskapet ännu högre, varför folkök-
ningen var betydande. Antalet utomäktenskapliga födslar var liksom i Västsverige få (Sundbärg 1910, s. 4ff).
112 Håkanson 1999, s. 17.
113 Håkanson 1999, s. 80 (tabell 7).
114 Håkanson 1999, s. 97.
115 Håkanson 1999, s. 79.
116 Håkanson 1999, s. 84f. 

sina rötter från den legendariska statistikern Gustaf Sundbärg, som i början av
1900-talet menade att Sverige i ”demografiskt hänseende” kunde delas in i de
tre huvudområdena Nordsverige, Östsverige och Västsverige. Winberg har
funnit att senare forskningsresultat bekräftat skillnaderna mellan öst- och
västsvenskt beträffande ett antal samhällsföreteelser.111 En tydlig skillnad var
att de utomäktenskapliga födelsetalen var låga i Västsverige och höga i Öst -
sverige, samt att skillnaderna var konstanta under hela 1800-talet, vilket
Håkanson tagit som utgångspunkt för sin avhandling.112 De socknar hon
undersökt är Tofteryd i Jönköpings län och Åtvid i Östergötland. Under -
sökningen omfattar hundraårsperioden 1751–1850 och Håkanson har följt 340
ogifta mödrar i Åtvid och 57 i Tofteryd under deras fertila ålder. Av de som
stannade i respektive församling och kunde följas fram till 45 års ålder,
alternativt tills de ingick äktenskap, gifte sig i Tofteryd drygt hälften, eller 21
av 37. I Åtvid var andelen betydligt större. Så många som 80 procent av de med
fullständiga levnadsöden, eller 200 av 250 gifte sig så småningom.113 Den högre
vigselfrekvensen i Åtvid är således i linje med vad som kunnat förväntas enligt
en hypotes om större utslagning på äktenskapsmarknaden i områden där de
utomäktenskapliga födslarna var färre. Håkanson nöjer sig dock med att
konstatera att kvinnor som födde illegitima barn ”inte därmed [hade] förverkat
sina möjligheter att bli gifta varken i Tofteryd eller Åtvid”.114 Hon finner också
att de ogifta mödrarna i Tofteryd generellt var äldre, vilket hon anser vara en
möjlig förklaring till den lägre giftermålsfrekvensen där.115 En inte obetydlig
andel av kvinnorna i båda socknarna verkar ha gift sig med barnafadern.116

En ännu högre giftermålsfrekvens bland ogifta mödrar än i Åtvid finner Anders
Brändström i sin undersökning av Sundsvalls stad och omgivande sågverks-
och landsbygdsförsamlingar under 1800-talet. Så många som 84,7 respektive
85,8 procent av de ogifta mödrarna i de nämnda typerna av församlingar gifte
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117 Brändström 1997, s. 14.
118 Brändström 1997, s. 14.
119 Ohlander 1985, s. 98. Ohlander har också själv lyft fram att en tydlig majoritet av de ogifta mödrarna i
Julita församling, Södermanland 1851–60 och Lillhärdal, Härjedalen 1880–99, så småningom gifte sig
(Ohlander 1985, s. 82). Detta med hänvisning till Maj-Britt Gassby, ”Äktenskapsbildning i Järna, 1851–
60”, opublicerad uppsats, Historiska institutionen, Uppsala universitet 1973 och Inga-Lill Bäckström, 
”Äktenskapsbildning i Lillhärdal, 1880–1899”, opublicerad uppsats, Historiska institutionen, Uppsala
univer sitet 1973.
120 Det kan på goda grunder antas, vilket t.ex. visas i SCB-rapporten från 1910-talet, att lejonparten av de
ogifta mödrar som gifte sig ingick äktenskap inom 10 år efter barnets födelse (SCB 1916, s. 17).
121 Monika Edgren, Tradition och förändring: könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norr-
köpings underklass under 1800-talet, Lund 1994, s. 192f.

sig så småningom. Motsvarande andel inne i Sundsvall var ungefär två
tredjedelar, varför han menar att kvinnor med utomäktenskapliga barn ”knap -
past […] var särskilt stigmatiserade i någon del av distriktet.”117 Beträffande de
som gifte sig säger Brändström följande om de sociala aspekterna:

Intressant är också att de flesta av dessa kvinnor gifte sig inom sin klass. Visserligen
kom de flesta av dem från de enklaste av förhållanden. Det fanns sålunda knappast
utrymme för ytterligare nedåtgående social mobilitet. Å andra sidan finns ingenting
som pekar på att de fick nöja sig med något manligt ”avskrap”, t.ex. de som på
liknande sätt skulle vara föremål för en marginaliserad tillvaro.118

Sammantaget tyder den höga giftermålsfrekvensen i dessa studier på att de
ogifta mödrarna under 1800-talet knappast ansågs vara så avvikande att de
drabbades av en långtgående utfrysning som omintetgjorde deras möjligheter
på giftermålsmarknaden. Ann-Sofie Ohlander förefaller således ha rätt när
hon uttrycker följande ståndpunkt: ”Man kan alltså knappast påstå, att det
genomgående eller ens oftast innebar en social katastrof för den ogifta kvin-
nan att få ett barn”.119

Det finns dock kyrkboksstudier som i högre grad indikerar att ogifta mödrar
marginaliserades. Historikern Monika Edgren har i sin doktorsavhandling
undersökt Norrköpings stad under 1800-talet och visat att ogifta mödrar där
hade det svårare på äktenskapsmarknaden än i de hittills nämnda demografiska
studierna. Av dem som fick barn i Norrköping åren 1835–36 utan att vara gifta
och stannade i staden, gifte sig endast 36 procent (24 av 66) inom tio år.120 38
procent av de från början 107 ogifta mödrarna hade också flyttat ut från staden
utan att gifta sig. För de som blev ogifta mödrar i Norrköping år 1870 var
äktenskapsmarknaden mera gynnsam. 54 procent av dem som blev kvar i
staden hade gift sig inom 10 år och endast en femtedel hade flyttat ut. Edgren
vill förklara denna skillnad genom underklassens ökade betydelse ”som socialt
nätverk”.121

Anders Brändström har även undersökt Haparanda stadsförsamling och 
den omgivande landsbygdsförsamlingen Nedertorneå under större delen av 
1800-talet och får där liknande resultat som Edgren. I staden var de ogifta
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mödrarnas vigselfrekvens endast 37,4 och på landsbygden 47,7 procent.122

I sin studie av ogifta kvinnor i Västerås stad från första halvan av 1800-talet
fann Iréne Artaeus likaledes att det var svårt för pigor som fått utomäkten -
skapliga barn att hitta en make. Av sammanlagt 47 pigor med ”oäktingar” i
hennes studie gifte sig ”ungefär en fjärdedel”, av vilka minst fyra ingick
äktenskap med en änkling. Hennes resultat är således i linje med Edgrens och
rör delvis samma tid. Ogifta mödrar vars barn dött, vuxit upp eller lämnats till
ett fosterhem hade däremot i Artaeus studie en bättre position på äktenskaps -
marknaden, vilket hon tolkar som att det var ekonomiska motiv, snarare än
moraliska, som huvudsakligen verkade hindrande.123 Mycket tyder annars på
att den sociala utslagningen var större i städerna. Inte minst under 1800-talet
och även långt in på 1900-talet förelåg i urbana miljöer ofta ett kvinnoöverskott
bland ogifta vuxna personer, som många gånger kan ha gjort det extra svårt
för en ogift mor att hitta en pigtjänst.124

Ett par internationella studier av relevans förtjänar också att nämnas.
Historikern Barry Reay har undersökt tre lokalsamhällen i grevskapet Kent
1821–71. I två av dessa församlingar gifte sig en majoritet av de ogifta möd -
rarna, i den tredje endast 40 procent. En tredjedel av de som ingick äktenskap
gjorde det med en man som inte var barnets far. Reay menar att dessa resultat
leder till slutsatsen:”certainly if there was any stigma attached to bastard-bear-
ing it was certainly not sufficient to prevent the woman’s marriage”.125 Han
konstaterar samtidigt att det är väldigt svårt att avgöra i vilken utsträckning
utomäktenskaplighet var stigmatiserande för modern och barnet.126 Noteras
bör dock att det alltså var en minoritet som gifte sig i en av de församlingar
han studerat.
En studie med tydliga likheter till denna avhandling har utförts av de belgiska

historikerna Sofie De Langhe och Maja Mechant. Med utgångspunkt i skillnader
i jordbrukets organisering undersöker de ogifta mödrars utsatthet (vulne ra -
bility) i olika regioner på Flanderns landsbygd under 1700-talet och första
halvan av 1800-talet. Dessa är för det första the Antwerp region och the polder
region from the Franc of Bruges, där huvudnäringen var vad de kallar kommer -
siellt jordbruk (”Commercial agriculture”). Å andra sidan har de studerat the

122 Anders Brändström, ”På återbesök i Nedertorneå: spädbarnsdödlighet, utomäktenskaplighet och sociala
nätverk”, i Anders Brändström, Sören Edvinsson, Tom Ericsson & Peter Sköld (red.), Befolknings  -
his toriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå 2004, s. 54. 
123 Iréne Artæus, Kvinnorna som blev över: ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första 
hälft – fallet Västerås, Uppsala 1992, s. 107.
124 Se t.ex. Artæus 1992, s. 12f; Lars Nilsson, I kvastarnas stad: två studier i Kalmarområdets 
1900-talshistoria, Stockholm 1992, s. 63; Bo Kronborg & Thomas Nilsson, Stadsflyttare: industrialisering,
migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad 1870–1910, Uppsala 1975, s. 33.
125 Barry Reay, Microhistories: Demography, society and culture in rural England, 1800–1930, Cambridge
1996, s. 206.
126 Reay 1996, s. 206.



sandy region on the Franc of Bruges and Courtrai, som domine rades av små -
brukare (”smallholders”) och som framförallt var ett proto-indust riellt område
(hemmanufaktur).127 Även Meetjesland, ett område som hade ett blandat inslag
av både hemmanufaktur och kommersiellt jordbruk, ingår i deras studie.
Beträffande giftermålsfrekvensen för de ogifta mödrarna finner de tydliga skill -
nader mellan främst de två mer renodlade områdes typerna. Av dem som stan -
nade kvar i den församling där barnet föddes, gifte sig t.ex. kring 1700-talets
mitt 86 procent i Brügges Sandy region, jämfört med 64 procent i the Polder
region, där jordbruken var större. En jämförelse av Courtrais proto-indust -
riellt dominerade landsbygd och Antwerpens mer jordbruksdominerade visar
att nära dubbelt så många gifte sig i Courtrai under en 30-årsperiod runt
sekelskiftet 1800. Härvidlag har dock ingen hänsyn tagits till dem som flyttade
ut ur respektive område och eftersom utflyttningen var större från de regioner
där kommersiellt jordbruk dominerade, var skillnaden i realiteten inte fullt
lika stor. I de områdena (the Antwerp region och the polder region from the
Franc of Bruges) ingicks dessutom äktenskapen snab bare, det vill säga en kor -
tare tid efter det första utomäkten skap liga barnets födelse, vilket författarna
tillsammans med den större utflyttningen tar som intäkt för en större socio -
ekonomiskt betingad utsatthet snarare än en social sådan. De Langhe och
Mechant menar att äktenskapet var så pass viktigt för dessa kvinnor, vilka som
brukligt till mycket stor del kom från de lägre socialgrupperna, att det i områden
med större jordbruk och mer diversifierad befolkning i stor utsträckning hand -
lade om att antingen gifta sig eller flytta ut. I områden dominerade av hemma -
nufaktur var det däremot lättare att finna en make och inte lika bråttom att
gifta sig.128 Författarna tycker sig finna ett visst belägg för att ett utomäkten -
skapligt barn hade vissa negativa konse kvenser för giftermåls möjligheterna
eftersom ogifta mödrar gifte sig senare, men menar samtidigt att de ogifta möd -
rar nas livsförlopp i stor utsträckning påminner om andra kvinnors.129

I artikeln ”Ensamma med skammen” studerar historikern Marja Taussi
Sjöberg tillsammans med Britt Björnfot 104 barnamordsrättegångar från Ånger -
manland och Medelpad under perioden 1861–90.130 De berör kvinnornas
utsatthet i det landskap som studeras i denna avhandling och finner att flest
barnamord begicks i områden med jämförelsevis få utomäktenskapligt födda
barn i relation till inomäktenskapliga. Beträffande Ångermanland var det
liktydigt med de områden som huvudsakligen är belägna i landskapets norra
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127 Sofie De Langhe & Maja Mechant: ”Vulnerable women? Unmarried mothers in the Southern Nether-
lands during the eighteenth and the first half of the nineteenth century”, opublicerat konferenspaper,
Fourth Flemish Dutch Conference (Economy & Society in the Low Countries before 1850), Leuven 
29–30/1 2009, s. 3.
128 De Langhe & Mechant 2009, s. 13f.
129 De Langhe & Mechant 2009, s. 19f.
130 Britt Björnfot & Marja (Taussi) Sjöberg, ”Ensamma med skammen: Barnamörderskor i Västernorrlands
län 1861–1890”, i Historisk Tidskrift nr 3 1980, s. 320–37. 
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131 Björnfot & Taussi Sjöberg 1980, s. 328f.
132 Björnfot & Taussi Sjöberg 1980, s. 329.
133 Björnfot & Taussi Sjöberg 1980, s. 335f.
134 Björnfot & Taussi Sjöberg 1980, s. 336.
135 Björnfot & Taussi Sjöberg 1980, s. 330.
136 På grund av skillnader i lagstiftningen ingår inga internationella studier av rättsmaterial i detta avsnitt.

del. Sådana tingslag var Nätra, Själevad, Arnäs och det i föreliggande studie
undersökta Nordingrå tingslag. I norra Ångermanland dödades i deras under -
sökning så många som ett illegitimt barn av tjugo av sin mor, jämfört med
exempelvis vart fyrtionde i Medelpad. Kvinnorna var i allmänhet antingen
torpar- eller bonddöttrar, medan övriga socialgrupper oftast lyste med sin från -
 varo i barnamordsrättegångarna. I genomsnitt var de åtalade 28 år, det vill säga
relativt gamla barnaföderskor, som i regel hade haft ett flertal pigplatser. Enligt
deras egna berättelser vid domstolarna hade många av dem flyttat hemifrån
redan i de yngre tonåren.131 Hälften av kvinnorna hade tidigare fött minst ett
utomäktenskapligt barn, vilket antyder att de av någon anledning inte varit
framgångsrika på äktenskaps marknaden och att de som inte var förstföderskor
stämplats på grund av att de tidigare fått barn utan att vara gifta.132 Över -
huvudtaget tecknar Taussi Sjöberg och Björnfot en mörk bild, där inte minst
kvinnornas förvärrade situation på grund av att de blivit med barn utan att vara
gifta framhålls, det vill säga den stora sociala utsatthet det ska ha inneburit,
även om de också betonar att ingen av dem de studerade levde i en fast relation
med en man.133 I linje med Frykman hävdar de att alla som tjänade hade blivit
av med sin eventuella pigplats i samband med den första graviditeten.134 I den
mån det var möjligt tvingades de försörja sig genom tillfälliga arbeten på olika
gårdar och att bli gravid en andra gång ”tycktes bli en tung börda”, både socialt
och ekonomiskt. De konstaterar också att domstolarna förefaller ha visat ett
mycket litet intresse för vilka fäderna var, som, om de uppgavs, enligt kvinnor -
na ofta var säsongsarbetare som lämnat trakten.135

Man ska dock hålla i minnet att bara några få procent av dem som fött barn
utanför äktenskapet dömdes för att ha dödat sitt foster och att det därför rörde
sig om extremfall, som kanske inte är så representativa för de ogifta mödrarna
i stort. Det handlade sannolikt till stor del om kvinnor som ”blivit över” på
äktenskapsmarknaden och som inte hade nödvändiga sociala nätverk i form av
anhöriga eller andra att falla tillbaka på, varför deras situation blev extra utsatt.

Faderskapsmål

Regelrätta faderskapsmål vid svenska ting, där rätten enbart sysselsatte sig
med att utreda om en utpekad man var far till ett utomäktenskapligt barn, är
något som inte studerats systematiskt i någon större utsträckning.136 Under-
sökningar av domboksmaterial har oftast – helt eller delvis – varit av äldre
datum från den tid när utomäktenskaplig sexualitet var brottslig i alla varian -
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ter.137 De har därmed huvudsakligen fokuserat på andra aspekter än den rätts-
praxis som undersöks i denna avhandling och studerat t.ex. sedlighetsbrott,
könsrelationer, kontrollen av sexualiteten m.m.138 Några mindre studier som
rör svenska förhållanden och tar upp fastställandet av själva faderskapet för-
tjänar dock att nämnas. Det som främst undersöks i dem är benägenheten
för männen att svära sig fria i de fall de ålagts att värja sig med ed. 
Historikern Per Bolin-Hort har undersökt 13 faderskapsmål vid Simrishamns

rådhusrätt 1870–97. Han menar att även om rätten kunde tänkas utdöma så
kallad värjemålsed också i faderskapsmål med ”mycket svag bevisning”, så inne -
bar det faktum att mannen kunde svära sig fri genom att gå en ed på bibeln ”att
hans ord hela tiden vägde tyngst”.139 Kvinnan kunde nämligen inte vinna mot
en nekande man på annat sätt än att denne avstod från att svära eller att han
erkände innan edgången utdömdes. Bolin-Hort menar också att det är troligt
att rädslan för en meneds konsekvenser hade minskat i slutet på 1800-talet ”i
och med sekulariseringens ökade genomslag och framväxandet av en mera
distinkt underklass”, vilket kan ha gjort det svårare för kvinnan att få ett barn -
uppfostringsbidrag utdömt.140 Själv har han dock bara undersökt fyra mål som
gick till edgång, varav mannen svor sig fri i tre.141 Bolin-Hort spekulerar också
i att de fall som kom inför rätta kan ha utgjort en mellangrupp i bevis hänseende,
och att de män mot vilka verkligt bra bevisning förelåg ska ha varit rationella
och betalat underhåll efter en privat överenskommelse utanför rätten.142

En annan historiker, Marie Lindstedt Cronberg, har i sin avhandling Synd
och skam undersökt sedlighetsmål vid Torna häradsrätt i Skåne, under 1600-,
1700- och 1800-talen och menar angående edgångsinstrumentets användande
att benägenheten för en utpekad man att svära sig fri ”bör ha varierat med den
individuella religiösa övertygelsen”.143 I en delundersökning begränsad till mål
från Everlövs socken 1750–1850, finner hon att 4 av 11 män som ålades värje -
målsed svor sig fria.144

Liknande resultat får historikern Björn Furuhagen som i ett kapitel i sin
avhandling undersökt ogifta mödrar och kontrollen av sexuella relationer med
hjälp av domboksprotokoll från Oland-Frösåkers häradsrätt i Uppland från 

137 De första två resorna (förseelserna) lönskaläge, det vill säga samlag mellan en ogift man och kvinna,
avkriminaliserades för kvinnan i den världsliga lagen år 1810 (se vidare kapitel 2).
138 Se t.ex. Lindstedt Cronberg 1997; Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män: genus som norm
och strategi under 1600- och 1700-tal, Uppsala 1998, s. 182–206.
139 Per Bolin-Hort, En tråkig historia: ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, 
1870–1917, Linköping 1998, s. 63.
140 Bolin-Hort 1998, s. 63. 
141 Bolin-Hort 1998, s. 63.
142 Bolin-Hort 1998, s. 52.
143 Lindstedt Cronberg 1997, s. 156.
144 Lindstedt Cronberg 1997, s. 157.
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145 Furuhagen 1996, s. 171–85. De flesta av hans fall är från 1790-talet, men även domböcker från år 1730,
liksom från 1750- och 1780-talet har använts.
146 Furuhagen 1996, s. 179f.
147 Furuhagen 1996, s. 180.
148 Sundin, 1992, s. 319ff. Sundins undersökningsområden är Linköping och det närliggande Gullberg i
Östergötland, Härnösand och det likaledes närbelägna Säbrå på landsbygden i Västernorrland, samt Östra
Göinge i norra Skåne. 
149 Sundin 1992, s. 334. Det exakta antalet som svor sig fria nämns inte.
150 För kurvor över de utomäktenskapliga födslarnas utveckling på olika håll i Västeuropa se Edward 
Shorter, “Illegitimacy, Sexual Revolution and Social Change in Modern Europe”, i Journal of Inter -
disciplinary History, Vol. 2, No. 2 1971, s. 265–72.
151 Blaikie 1993, s. 94. Tal per 1000 ogifta kvinnor för Sverige och 17 andra europeiska länder under 
perioden 1840–1965 presenteras i Edward Shorter, John Knodel & Etienne Van de Walle, ”The Decline of
Non-Marital Fertility in Europe”, i Population Studies, Vol. 25, No. 3 1971, s. 377.
152 För uppgifter om tidigare perioder (före 1750), se Lindstedt Cronberg 1997, s. 182; Sundin 1991, s. 229;
David Gaunt, ”Illegitimacy in seventeenth- and eighteenth-century east Sweden”, i Laslett, Oosterveen &
Smith 1980, s. 321.
153 Lindstedt Cronberg 1997, s. 181.

1700-talet.145 Av 16 sedlighetsmål där båda parter var åtalade och mannen
nekade avgjordes 7 genom edgång. I endast två av dem gick mannen den utdöm -
da eden.146 Furuhagen menar att eden oftast fungerade som ”ett påtryck nings -
medel för att tvinga fram ett erkännande”. I hans material finns också exempel
på att mannen erkände under processens gång liksom på män som mot sitt
nekande fälldes utan edgång. Enligt Furuhagen lade rätten ”ner stor energi på
att förmå männen att ta sitt ansvar genom att förmana dem att erkänna sitt
brott”.147

I För Gud, Staten och Folket har historikern Jan Sundin undersökt ett 
50-tal lönskalägesmål (sedlighetsmål) i fem tingslag i tre olika delar av landet
från och med slutet av 1600-talet fram till 1839.148 De flesta målen är från 
1700-talet. Liksom Furuhagen finner Sundin att det sällan gick så långt att
någon fick svära sig fri. Ofta föll mannen till föga och erkände, eller så friades
han i brist på bevis.149

De utomäktenskapliga födslarnas omfattning

I detta avsnitt presenteras fakta och forskning som är relaterad till de utomäk-
tenskapliga födslarnas omfattning. Fram till mitten av 1700-talet föddes täm-
ligen få utomäktenskapliga barn i hela Västeuropa.150 En vanlig andel hade
ditintills varit runt tre procent av samtliga födda. Därefter skedde en betydan -
de ökning som inte avstannade förrän i slutet av 1800-talet.151 I Sverige var
ökningen till en början långsammare och inte förrän i slutet av 1700-talet nåd-
des nivåer kring fyra–fem procent.152 I linje med vad Lindstedt Cronberg har
hävdat, kan ett visst samband anas mellan den uppåtgående kurvan och
införan  det av Gustaf III:s barnamordsplakat 1778 (se kapitel 2, sid. 83f).153

Den kanske mest betydande ökningen i vårt land ägde dock rum under 
1840-talet. De utomäktenskapliga barnen utgjorde då 8,6 procent av samtliga



födda, vilket var 2 procentenheter mer än årtiondet dessförinnan. På 
1870-talet passerades 10 procent för första gången och inte förrän nivåer på
över 15 procent uppnåtts på 1930-talet vände kurvan nedåt (se figur 1).154

Kurvan är i stora drag likartad om man i stället beaktar antal illegitima barn
årligen per 1000 ogifta kvinnor i åldern 20–45 år (jfr figur 2), eller med andra
ord den utomäktenskapliga fertiliteten. Man kan således utläsa tydliga trender
som är relevanta för såväl den utomäktenskapliga fertiliteten som födelse -
kvoten.155 Fluktuationer i de inomäktenskapliga födelsetalen verkar alltså inte
ha ut övat något större inflytande på andelen utomäktenskapligt födda.156 Som
förklaringar till uppgången har framförts såväl sociala och kulturella, som
ekonomiskt betingade samhällsförändringar, knutna till folkökning, industri   -
a li  sering, ökad mobilitet och urbanisering. Folkökningen ledde t. ex. till att den
obesuttna befolkningen fyrdubblades mellan 1750 och 1850 och som nämnts
var det där, i det undre samhällsskiktet, som de allra flesta utomäktenskapliga
barnen föddes.157 Vid 1900-talets början hade Sverige bland den högsta
procentuella andelen illegitima barn i Europa.158 Liksom att deras andel ännu
i ett par-tre decennier därefter fortfor att öka, kan det ha haft ett samband med
det relativt sena industriella genombrottet från och med 1850-talet.159 Det
framhölls också i SCB-undersökningen om utomäktenskapliga barn från 
1910-talet att en jämförelsevis mycket hög andel av kvinnorna i åldrarna 20–
45 år var ogifta under perioden 1906–10. Närmare bestämt rörde det sig om
hela 45 procent, varför det således var föga förvånande att andelen utomäkten -
skapligt födda barn var hög.160

De nämnda samhällsförändringarna bidrog till att den sociala kontrollen
minskade. Historikerna Joan Scott, Louise Tilly och Miriam Cohen menar att 
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154 SCB 1914, s. 80; SCB, Historisk Statistik för Sverige. Del 1. Befolkning, Örebro 1969, s. 109 (tabell 38).
155 I denna avhandling är det antal barn per 1000 ogifta kvinnor i fertil ålder som avses med den utom -
äktenskapliga fertiliteten. I SCB-undersökningen används i stället begreppet ”det oäkta fruktsamhetstalet”
för antalet barn per kvinna (SCB 1914, s. 5). Födelsekvoten är den procentuella andelen utomäktenskapliga
barn.
156 Enbart en minskning av den inomäktenskapliga fertiliteten skulle ju annars ha kunnat leda till en 
ökning av andelen utomäktenskapliga barn.
157 Ohlander & Strömberg 2002, s. 111.
158 SCB 1914, s. 9f. Sett till andelen ”oäktingar” per 1000 invånare under perioden 1906–10 kom Sverige
på sjätte plats med 3,44 utomäktenskapliga födslar i genomsnitt årligen (Shorter, Knodel & Van de Walle
1971, s. 377).
159 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1999, s. 77ff. 
160 SCB 1914, s. 10. I Serbien var t.ex. motsvarande andel 10 procent. Här i landet sjönk förvisso samtidigt
den inomäktenskapliga fruktsamheten (SCB, Olika generationers barnafödande, Stockholm 2011, s. 12).
Från 1880-talet, när en kvinna i snitt födde fyra barn under sin fertila ålder sjönk barnafödandet stadigt
fram till 1930-talet. Omkring 1920 föddes ungefär tre barn per kvinna och 1930 färre än två (beräknat på
samtliga barn, varav en stor majoritet var inomäktenskapliga). Det allmänna födelsetalet – antalet födda
barn per 1000 invånare och år – låg under i princip hela 1800-talet över 30 för att 1910 ha fallit till 25 och
1928 till 16 (Alva & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Stockholm 1934, s. 83) Som framgår av
figur 2 var däremot antalet utomäktenskapligt födda barn per kvinna och år relativt stabilt från 1860-talet
fram till 1910 (omkring 35–40 per 1000 ogifta kvinnor i åldern 20–45 år).



Figur 1. Den utomäktenskapliga födelsekvoten i Sverige 1751–1950.

Källor: SCB 1914, s. 80; SCB, s.109 (tabell 38).

Figur 2. Antal utomäktenskapliga barn per 1000 ogifta kvinnor i åldern 20–45 och
år i Sverige 1751–1910.

Kommentar: Figur 1 och 2 har ej sammanfogats eftersom den tillgängliga statistikens tidsinter-
valler är olika.

Källa: SCB 1914, s. 80.
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den i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet luckrades upp i Väst euro -
peiska städer till följd av saker som den ökade urbaniseringen, avsaknaden av
social kontroll i städerna och det faktum att många unga män i urbana miljöer  
helt enkelt inte kunde försörja en familj.161 Det gjorde att förbindelser som i
ett traditionellt agrart lokalsamhälle skulle ha varit föräktenskapliga nu i stället
resulterade i utomäktenskapliga barn.162 Tidigare hade familjen, lokalsamhället
och kyrkan på ett annat sätt utövat påtryckningar mot män som för sökte
undkomma sina löften om äktenskap.163 Detta resonemang är naturligtvis inte
endast applicerbart för västeuropeiska städer för omkring 200 år sedan, utan
är även giltigt för den alltmer rörliga svenska landsbygden kring förra sekel -
skiftet. Scott, Tilly och Cohen anser att det faktum att många kvinnor gick
med på att inleda sexuella relationer utan att vara gifta, trots att det många
gånger riskerade att göra dem till ensamstående mödrar, hade sin grund i en
förhoppning att det skulle leda till äktenskap. Sa kvinnan nej till hennes fäst -
mans krav på intimitet, kanske han valde någon annan i stället.164

Regionala variationer i den utomäktenskapliga fruktsamheten

År 1914 publicerade SCB länsvisa siffror för de utomäktenskapliga födslarna
under perioden 1811–1910. Som exempel på områden med hög utomäkten-
skaplig fruktsamhet nämns i SCB-rapporten bland annat trakter där det var
vanligt med föräktenskapliga konceptioner i samband med familjebildning –
det vill säga att det var vanligt att bruden var gravid när giftermålet ingicks.
Under andra halvan av 1800-talet och in på 1900-talet var så fallet i exempelvis
Jämtland, Härjedalen, delar av Hälsingland och Dalarna.165 Detsamma gällde
platser med hög inflyttning, inte minst industriområden.166 Industrins betyd -
else beläggs i rapporten i stora drag med siffror utifrån klassificeringar i jord-
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161 Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 456f, 464, 470.
162 Med föräktenskaplig avses att kvinnan blivit gravid med maken före vigseln, men gift sig innan barnet
föddes.
163 Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 463.
164 Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 464f. Se även George Alter, Family and the Female Life Course: the women
of Verviers, Belgium, 1849–1880, Madison 1988, s.120; Andrew Blaikie, Eilidh Garrett & Ros Davies, “Mig-
ration, Living Strategies and Illegitimate Childbearing: A Comparison of Two Scottish Settings, 1871–1881”,
i Alysa Levene, Thomas Nutt & Samantha Williams (red.), Illegitimacy in Britain, 1700–1920, Basingstoke
2005, s. 148, 165. Historikern Edward Shorter har hävdat att förklaringen till ökningen av de utomäkten-
skapliga födslarna finns att hämta i en emancipation eller frigörelseprocess från patriarkala normer, som
innebar en ”känslornas revolution”. Det vill säga att den minskade sociala kontrollen ska ha varit positiv
(snarare än negativ) för kvinnorna som då till skillnad från tidigare kunde välja sin partner efter eget tycke
utan att ta hänsyn till sin släkt (Edward Shorter, The making of the modern family, London 1976, s. 87ff,
142ff.). För detta empiriskt sett mer eller mindre ogrundade påstående har han fått utstå en hel del kritik
(se förutom Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 447ff, t.ex. Reay 1996, s. 179).
165 SCB 1914, s. 24, 29, 86f.
166 SCB 1914 s. 25, 28f. I rapporten nämner Widell och Odén också den betydande emigrationen i vissa om-
råden som en anledning till att utomäktenskapligheten förblivit låg i Småland och Älvsborgs län, vilket de i
första hand förklarar med att en stor del av den ogifta befolkningen därigenom utflyttade (SCB 1914, s. 31).



bruks- respektive industrihärader.167 Miljöer där det fanns större egendomar
med gott om underlydande torpare och arrendatorer, det vill säga gods, lyftes
också fram som exempel på platser där det föddes relativt många utomäkten-
skapliga barn. Som exempel på det senare nämns Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län, medan mindre jordbruk, varav många brukades av själv-
ägande bönder, dominerade i län med lägre utomäktenskaplig fruktsamhet
som Jönköpings, Kronobergs och Älvsborgs län.168 Betonas bör i detta sam -
manhang alltså att det fanns ett samband mellan färre utomäktenskapliga föds-
lar och fler självägande bönder och sådana områden var också generellt sett
mer religiöst präglade än där det föddes många illegitima barn.169 I Norrland 

Figur 3. Utomäktenskapliga födslar på den svenska landsbygden, samt på 
Västernorrlands och Västerbottens läns landsbygd 1811–1910.

Källa: SCB, 1914, s. 87f. 

Kommentar: De övre tre kurvorna visar den procentuella andelen utomäktenskapligt födda, de undre tre
det utomäktenskapliga födelsetalet, det vill säga andelen utom äktenskapet födda barn i förhållande till
medelfolkmängden (Se SCB 1914, s. 5).
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167 SCB 1914, s. 25, 30ff. Som anledning till att det föddes relativt många utomäktenskapliga barn i indu-
striområden anförs förutom den stora rörligheten även att antalet ogifta personer var stort och att ”inne-
boendesystemet [var] allmänt” (citatet står på s. 30). I rapporten lyfts också fram att inflyttade skogs-,
sågverks och gruvarbetare ska ha påverkat antalet ”oäktingar” (SCB 1914, s. 25).
168 SCB 1914, s. 28.
169 SCB 1914, s. 28; Ohlander 1985, s. 103f.
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170 Exempelvis Ann-Sofie Ohlander har påpekat att äktenskapet för självägande bönder ”spelade […] en
fundamental ekonomisk roll”, vilket inte alls var fallet på samma sätt för obesuttna (Ohlander 1985, 
s. 103). Även inom högre socialgrupper, t.ex. företagare och högre och lägre tjänstemän, kan antas att
utom äktenskaplighet var mer illa omtyckt än bland obesuttna etc. Högre socialgrupper var dock relativt
sparsamt representerade bland befolkningen i de landsbygdsförsamlingar som studeras i föreliggande 
avhandling (se kapitel 2, sid 69–74).
171 Om religiositeten i avhandlingens undersökningsområden se vidare avsnittet avgränsningar nedan, 
sid. 44f. 
172 SCB 1914, s. 83, 85, 87.
173 Den nyttjade SCB-statistiken är uppdelad mellan stad och landsbygd. Eftersom denna avhandling foku -
serar på landsbygden är det de siffrorna som presenteras här.
174 SCB 1914, s. 87f. Under perioden 1901–10 var 10,3 procent av barnen på den svenska landsbygden
födda utanför äktenskapet.
175 SCB 1914, s. 16, 87.

fanns det emellertid inga gods. På grund av den större betydelsen äktenskapet
hade för bönder är det beträffande den norrländska landsbygden i stället san-
nolikt i första hand det numerära förhållandet mellan å ena sidan självägande
bönder och å andra sidan lägre grupper som torpare, (industri)arbetare, obe -
sutt na, med flera, som bör beaktas när det gäller den socio-ekonomiska struk-
turens påverkan på den utomäktenskapliga fruktsamheten.170

Beträffande de här aktuella länen är att märka att det omvittnat religiöst
präglade Västerbottens län, där Nordmalings tingslag ingår, hade bland den lägsta
utomäktenskapliga födelsekvoten i Sverige, tillsammans med andra län där
religionens inverkan var stark, som de nyss nämnda Jönköping, Kronoberg och
Älvsborg.171 Det är särskilt tydligt mot slutet av den undersökta hundra -
årsperioden.172 Före 1840-talet hade även Västernorrlands län haft en låg andel
utomäktenskapliga barn, vilken därefter successivt ökade (se figur 3). På den
västernorrländska landsbygden föddes det proportionellt sett ungefär tre gånger
så många barn utanför äktenskapet 1901–10, jämfört med 1811–20.173 I början
av 1800-talet uppgick de illegitima barnen i hela länet till lite drygt fyra procent
av samtliga födda. Under denna avhandlings första undersöknings period på
1860-talet var länsgenomsnittet för den Västernorrländska lands bygden 8
procent, vilket steg till 10,4 procent 1891–1900, för att nästkom mande decen -
nium nå hela 13,2 procent. Den utomäktenskapliga födelsekvoten var där då
tre procent högre än riksgenomsnittet för Sveriges landsbygd, medan den under
1860-talet bara varit marginellt högre.174 Västerbottens landsbygd uppvisade
däremot endast en svag ökning under samma tidsrymd. Grovt sett låg de
procentuella talen där runt 4–5 procent under hela hundraårsperioden. Under
1840-talet, när uppgången tog fart i Västernorrland, inträffade dock även en
ganska tydlig ökning av andelen utomäktenskapliga födslar på den Väster -
bottniska landsbygden län från 3,5 till 4,8 procent. Den avstannade dock och
perioden 1861–70 föddes 5,0 procent av barnen där utan att deras föräldrar var
gifta, vilket bara var marginellt högre 1901–10 (5,3 procent). Det sist nämnda
årtiondet föddes det således relativt sett mer än dubbelt så många illegitima
barn i Västernorrland.175 Skillnaden mellan de båda länen i början av 1900-talet



illustreras lika tydligt av differensen i den utomäktenskapliga fertiliteten. Per
år och 1000 ogifta kvinnor i åldern 20–45 år, föddes det 1901–10 på Västernorr -
lands landsbygd 59 utomäkten skapliga barn mot endast 26 i Västerbotten. Att
märka är att såväl Nordmaling som Nordingrå tingslag år 1910 låg nära talet för
Västerbotten, medan det i Sollefteå föddes betydligt fler barn per 1000 ogifta
kvinnor och år än i såväl Västerbotten som Västernorr lands län i övrigt.176

SCB:s statistiska undersökning på 1910-talet

I samband med utarbetandet av förslaget till Lag om barn utom äktenskap
beställde den beredning som utarbetade lagförslaget en statistisk undersökning
för att få ett vetenskapligt underlag och därmed en uppfattning om vad som
borde ingå i den nya lagstiftningen.177 Resultatet publicerades av Statistiska
centralbyrån i tre separata delar 1914–17, vilka samtliga redan har refe re -
rats.178 Särskilt del II utgör ett centralt forskningsläge av relevans för de 
befolkningshistoriska kapitlen i denna avhandling. Den första delen baserade
sig på diverse befintligt siffermaterial från och med 1700-talet. Utöver statistik
över de utomäktenskapliga födslarna i Sverige på såväl läns- som häradsnivå,
ingår avsnitt om antalet utom äktenskapet födda barn i olika länder, mödrar-
nas civilstånd, ålder och yrke under perioden 1871–1910, spädbarnsdödlig-
heten från och med 1801, samt om dödfödda barn under perioden 1831–1910.
Den andra delen är en specialundersökning om utomäktenskapliga barn födda
år 1889, vars levnadsbanor följdes genom utskick av blanketter till landets
pastorsexpeditioner.179 Den tredje och sista delen handlar om faderskapsrät-
tegångar, eller barnuppfostringsmål som de benämndes av Statistiska central-
byrån. Del I har redan refererats på ett flertal ställen i detta bakgrundskapitel,
inte minst i det föregående avsnittet och nyttjas även fortsättningsvis. Här pre-
senteras delar av innehållet i del II, medan relevanta uppgifter ur del III refe-
reras i främst domboksstudierna (kapitel 4 och 6).

Utom äktenskapet födda barn II
Syftet med Utom äktenskapet födda barn II uppgavs vara att ge lagbered-
ningen en översikt angående de ”oäkta barnens ställning och levnadsförhål-
landen”.180 I utgångläget ingick samtliga utomäktenskapligt födda barn i landet
år 1889 förutom trolovningsbarn i undersökningen.181 Av totalt 12.100 illegtima
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176 Se tabell 2, sid. 42, för en jämförelse utifrån 1910 års folkräkning. Som framgår av tabellen föddes det
då i Sollefteå uppskattningsvis 84,9 barn per år och 1000 ogifta kvinnor i åldern 20–45 år. 
177 H. Bergman 2003, s. 90; Holdo Edling, ”Utom äktenskap födda barn”, Svensk juristtidning 1916, 
s. 80f.
178 SCB, ”Utom äktenskapet födda barn I–III”, i Statistiska meddelanden. Serie A. Band 1:4, 1:5, 1:10,
Stockholm 1914, 1916, 1917.
179 SCB 1916, s. 4f.
180 SCB 1916, s. 4.
181 SCB 1916, s. 3f. Om trolovning och trolovningsbarn se kapitel 2, sid 74ff.
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182 SCB 1916, s. 7f. Ett fullständigt levnadsöde erhölls för 74 procent av barnen. Landsbygdsbarnen (78,6
procent) visade sig lättare att följa hela vägen jämfört med stadsbarnen (65,3 procent). Orsaker till att
barnen tappades bort kunde vara emigration, att de flyttat för många gånger, bristande samarbete från
vissa församlingar i särskilt Stockholm, samt att blanketter kommit bort eller inte returnerades m.m.
183 SCB 1916, s. 3f.
184 SCB 1916, s. 4.
185 Se SCB 1916, s. 104f (Tab. 2). Det är baserat på att barnet fortfarande levde när äktenskapet ingicks.
I några fall gifte sig föräldrarna till ett gemensamt barn som hade avlidit.
186 SCB 1916, s. 14f. Båda dessa tal är beräknade på hela årskullen och inkluderade således även den fjär-
dedel som tappades bort någon gång mellan 1889 och 1910. I själva verket lär alltså legitimeringsfrekven-
sen ha varit några procent högre.
187 SCB 1916, s. 13; Matovic 1984, s. 245. Matovic har funnit att 43 av 116 lysningspar som hon följt upp
i Adolf Fredriks församling år 1864 legaliserade ett gemensamt utomäktenskapligt barn. De ska dock 
påpekas att 26 av dessa par var sammanboende när lysningen togs ut.
188 SCB 1916, s. 17.
189 Som anförts utifrån Utom äktenskapet födda barn I fanns härvidlag ett samband med föräktenskapliga
konceptioner. I Utom äktenskapet födda barn II framkom även att det i de län där det föddes flest ”oäk-
tingar” också var vanligast att det första barnet i ett äktenskap var fött inom åtta månader efter vigseln.
Ett av dem var Västernorrland, medan Västerbotten precis som vad gäller proportionen utom äktenskapligt
födda uppvisade låga tal även beträffande föräktenskapliga konceptioner (SCB 1916, s. 76). 

barn lyckades man efter ett mödosamt arbete följa nära tre fjärdedelar fram
till 1910, alternativt tills de avlidit eller att dess föräldrar gift sig.182 Den speci-
fika årskullen valdes för att de skulle gå att återfinna i 1910 års folkräkning
med anledning av att man ville följa dem till 21 års ålder.183 Bland det som und -
er söktes var i vilken grad barnen dött, om de flyttat eller bodde kvar i födelse-
församlingen, om de blivit fosterbarn eller vem som annars uppfostrat dem,
och om mödrarna gift sig och i så fall om det var med barnafadern eller inte.184

Nedan refereras främst resultat som är av relevans för denna avhandling.

Legitimeringsfrekvens
Inberäknat trolovningsbarn var det drygt en femtedel (22,2 procent) av 1889
års kull av utomäktenskapliga barn som erhöll legal status innan de blev 21
år och blev ”äkta” juridiskt sett i och med att deras föräldrar gifte sig.185 Skill-
naden mellan stad och landsbygd var liten, men något fler, knappt en fjärdedel
(24,1 procent) legitimerades på landsbygden. Exklusive trolovningsbarnen
legitimerades i hela riket 17,7 procent.186 Skillnaden mellan stad och lands-
bygd var i detta avseende endast marginell. Någon svensk legitimeringsstati-
stik av tidigare datum finns inte att tillgå, men fenomenet förefaller att ha
varit tämligen vanligt i 1860-talets Stockholm.187

I SCB-undersökningen ägde en tredjedel av legitimeringarna rum inom ett
år efter barnets födelse och 7 av 10 inom tre år.188 Den regionala legitimerings -
frekvensen verkar i stora drag ha varit korrelerad till vanligheten av illegitima
födslar. Län med relativt få utomäktenskapliga barn var också de där legiti -
meringar var minst vanliga.189 Exklusive trolovningsbarnen gifte sig föräldrarna
till 13,4 procent av de illegitima barnen i Västerbottens län, vilket efter Gotland,
Jönköping och Blekinge var minst i landet. I sådana trakter var föräktenskapliga
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190 SCB 1916, s. 15f.
191 SCB 1916, s. 15.
192 SCB 1916, s. 52. För statistiska uppgifter om var de övriga barnen uppfostrades under det första halvåret
av sina liv, se SCB 1916, s. 54, Tab. T.
193 SCB 1916, s. 29. Det påpekades att man förvisso inte kunde vara helt säker på faderskapet i de fall där
modern gifte sig, men samtidigt att föräldrarna hade ett egenintresse av att barnet fick legitim status. (SCB
1916, s. 6 ). Att det låg i föräldrarnas eget intresse torde i första rummet syfta på det faktum att barnet 
erhöll arvsrätt även efter fadern om det legitimerades.
194 SCB 1916, s. 31.
195 I rapporten konstaterades för övrigt att andelen barn som fick en styvfar, till skillnad från de som legi-
timerades, ”ej [kan] sägas stå i något slags samband med den oäkta fruktsamhetens storlek i de olika
länen” (SCB 1916, s. 32). 
196 SCB 1916, s. 33; BiSOS, Serie A, Befolkningsstatistik 1890, sid. IX. 
197 SCB 1916, s. 33. En betydande majoritet av ”oäktingarna” var dock vanligen barn till förstföderskor,
då de flesta ogifta mödrar endast fick ett utomäktenskapligt barn (Richard F. Tomasson, ”Sexual Permis-
siveness and Illegitimacy in the Nordic Countries”, i Comparative Studies in Society and History, Vol.
18, No. 2 1976, s. 254; Carlsson 1977, s. 93; Brändström 1997, s. 18; Håkanson 1999, s 82; Brändström
Edvinsson & Rogers 2002, s. 40).

samlag enligt SCB-rapporten mindre vanliga och ”de relativt fåtaliga födelserna
utom äktenskapet […] oftast resultat av lösare förbindelser”.190 Västernorr -
lands legitimeringsfrekvens på 17,6 procent var så när som på en tiondels
procent i paritet med riksgenomsnittet för barn vars föräldrar inte var tro -
lovade.191 Den via blanketterna insamlade statistiken visade också att legiti -
me rade barn nästan alltid växte upp hos sina föräldrar.192

Barn med styvfäder
Nästan lika många som de som legitimerades, eller 17,2 procent av de under-
sökta barnen, fick under sin uppväxt en styvfader i och med att modern gifte
sig med en annan man.193 En avsevärd skillnad förelåg i detta avseende mellan
landsbygden, där 21,6 procent fick en styvfader mot endast 8,9 procent i
städer na.194 Såväl Västernorrland, där var femte ”oäkting” fick en styvfar, som
Västerbotten, där var fjärde fick det, låg över riksgenomsnittet 195

De ogifta mödrarnas ålder
En betydande majoritet av de ungefär 12.000 ogifta kvinnor som fick ett
utom äktenskapligt barn år 1889 var mellan 20–30 år gamla. Deras antal upp-
gick till 7.500 eller 63 procent. Ungefär en tredjedel av samtliga var mellan
20–25 år och nästan lika många var följaktligen i åldern 25–30 och således i
den ålder då intensiteten på giftermålsmarknaden var som störst.196 Nära tre
av tio var över 30 år, medan endast var trettonde ogift barnaföderska var
yngre än 20 år. I samtliga åldersgrupper ingick dock uppenbarligen ett okänt
antal icke förstföderskor med flera utomäktenskapliga barn, vilka av naturliga
skäl lär ha varit relativt välrepresenterade i de högsta åldrarna.197 Nära 96
procent var ogifta, 3,7 procent var änkor eller frånskilda och endast 0,4 pro-



35

198 SCB 1916, s. 33f. Beträffande äktenskapsbrotten förelåg utan tvekan ett visst mörkertal då det genom
presumtion antogs att maken var far till en gift kvinnas barn om det inte var uppenbart att så inte var
fallet – exempelvis för att mannen befann sig utomlands. Hur stort mörkertalet var är dock naturligtvis
omöjligt att uppskatta.
199 SCB 1916, s. 38. 
200 SCB 1916, s. 38. Sammanlagt 47 procent av dem som var i åldern 20–25 år när de fick barn ingick
 äktenskap, varav 55 procent med en man de inte hade barn med. Av dem som var 30–35 år gifte sig endast
31 procent, varav en knappt majoritet med barnafadern.
201 SCB 1916, s. 45.
202 SCB 1916, s. 42.
203 SCB 1916, s. 43. Den socialgruppsindelning som använts av SCB överensstämmer i de flesta väsentliga
delar med de tre sociala skikt som tillämpas i denna avhandling (SCB 1916, s. 40ff).  Talen i SCB-under-
sökningen är beräknade utifrån kvinnans titel vid förlossningen (i de flesta fall) respektive mannens vid
vigseln (SCB 1916, s. 39).
204 Tabellen över vilken klass de som ingått äktenskap tillhörde skiljer inte på över- och medelklass (SCB
1916, s. 43). 

cent var gifta kvinnor, vilka hade konstaterats få barn med någon annan än
maken.198

Beträffande giftermålsmönstren förelåg en del skillnader mellan de som
legitimerade ett gemensamt barn och de övriga. För samtliga gällde att möjlig -
heten till äktenskap var större ju yngre kvinnan var.199 Andelen kvinnor som
gifte sig med någon annan än en barnafader sjönk dock snabbare med åren
jämfört med de som legitimerade. Bland de som fick barn mellan 20–30 års
ålder var den förra gruppen större, medan det var vanligare med barnafadern
som brudgum bland de som gifte sig efter 30 års ålder. 200

Att åldern spelade en roll på äktenskapsmarknaden för vem kvinnorna gifte
sig med illustreras också av att de som legitimerade i snitt var 0,6 år äldre vid
nedkomsten än de som inte hade barn före äktenskapet med brudgummen
(26,2 år mot 25,6 år).201 Det konstaterades också att ”ju bättre socialt och
ekonomiskt ställda” mödrarna var, desto fler av dem kom att gifta sig med
barnafadern. Så blev fallet för 58,7 procent av hemmansägardöttrarna, jämfört
med t.ex. 46,9 procent av arbetardöttrarna, 45,5 procent av torpar-, statar och
jordbruksarbetardöttrar, 35,9 procent av fabriksarbeterskorna och endast 19,1
procent av fattighjonen.202

Social mobilitet i samband med äktenskapen
Beträffande den sociala mobiliteten i samband med äktenskapen konstate -
rades att i 76 procent av fallen tillhörde både mannen och kvinnan vad som
i rapporten benämns som ”arbetarklass”, vilket i allt väsentligt är synonymt
med det undre samhällsskiktet i den socialgruppsindelning som används i
denna avhandling (se käll- och metodavsnittet, sid 58).203 Knappt fem procent
av äktenskapen ingicks mellan en man och kvinna som båda tillhörde an-
tingen medel- eller överklassen. Några specifika tal för äktenskap inom medel-
eller överklassen uppgavs emellertid inte.204 Överklassen var dock marginell
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205 SCB 1916, s. 40, 42. Av männen hörde 81,6 procent till ”arbetarklassen”, som motsvarar det undre
skiktet i föreliggande undersökning, och 16,9 procent tillhörde medelklassen (SCB 1916, s. 39ff).
206 SCB 1916, s. 43. En delförklaring till detta är dock att fler kvinnor än män – hela 89 procent – tillhörde
det undre skiktet. Resterande 11 procent verkar nästan uteslutande ha tillhört medelklassen. I detta sam-
manhang ska dock inte heller förbises att majoriteten av de ogifta mödrarna som födde barn år 1889, vilka
man har uppgift om, förblev ogifta fram till 1910.
207 SCB 1916, s. 43.
208 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 44f; SCB 1914, s. 59.
209 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 33.
210 SCB 1914, s. 56.

i och med att den omfattade endast 1,4 procent av männen och en ännu lägre
andel av kvinnorna.205 I vilket fall som helst medförde ungefär vart femte 
äktenskap (ca 20 procent) där bruden var en ogift mor social mobilitet åt 
endera hållet. Intressant nog var det vanligare med uppåtgående social mobili -
tet för kvinnorna från det undre skiktet (12,9 procent ), än med nedåtgående
från (huvudsakligen) mellanskiktet till det undre (6,0 procent).206 Det förelåg
endast obetydliga skillnader i detta avseende mellan de som gifte sig med en
barnafader och de som ingick äktenskap med någon annan.207

Spädbarnsdödligheten i Sverige

Fram till långt in på 1900-talet var spädbarnsdödligheten för utomäktenskap-
liga barn i Sverige utan undantag högre än för inomäktenskapliga (jfr figur 4).
Dödligheten för barn under det första levnadsåret kunde variera avsevärt mel-
lan olika miljöer, men den var ändå vanligen betydligt högre för ”oäkt ingar”
än för inomäktenskapliga barn. I viss mån kan den högre spädbarns död   ligheten
för illegitima barn utan tvekan sättas i samband med stigmatisering. Många
andra orsaker som t.ex. sanitära förhållanden, näringstillstånd, amning, social
status, sämre möjlighet till omvårdnad och ekonomiska orsaker kunde också
ligga bakom den högre dödligheten under det första levnadsåret.208 Var kvinnan
mer eller mindre utstött av omgivningen bör det dock naturligtvis ha påverkat
hennes försörjningsmöjligheter och indirekt barnens dödlighet, varför en över-
dödlighet jämfört med vad som var normalt för utomäktenskapliga barn i viss
mån bör tyda på en större social utsatthet. Precis som vad gäller hur mödrarna
behandlades av sin omgivning menar Anders Brändström, Sören Edvinsson
och John Rogers att det är rimligt att anta att spädbarnsdödligheten för utom -
äktenskapliga barn bör ha varierat med vanligheten av utomäktenskapliga föds-
lar.209

Specifika siffror över spädbarnsdödligheten för inom- respektive utomäkten -
skapliga barn i Sverige finns tillgängliga från och med 1801 (med ett avbrott
1861–80), vilka presenteras i figur 4. De utomäktenskapliga barnens dödlighet 
under det första levnadsåret var i början av 1800-talet hela tre gånger högre
än de inomäktenskapligas.210 Det är därför inte förvånande att minskningen
under särskilt början av århundradet var större för de förstnämnda, även om 



Figur 4. Spädbarnsdödligheten per 1000 levande födda barn i Sverige 
1801–1960.

Källa: SCB 1969, s. 115 (tabell 41).

spädbarnsdödligheten i allmänhet tydligt sjönk under hela 1800-talet.211

Utjämningen av spädbarnsdödligheten för inom- respektive utomäkten -
skapliga barn under 1800-talet och 1900-talet gick sannolikt i hög utsträckning
hand i hand med att toleransen gentemot ogifta mödrar ökade.212 Perioden 1906–
10 dog emellertid fortfarande 49 procent fler av de utomäktenskapliga barnen
under sitt första levnadsår.213Bland orsakerna till skillnaden i dödlighet gentemot
legitima barn framhöll Widell och Odén i den refererade SCB-under sökningen
från 1914 att de illegitima barnen i mycket hög utsträckning tillhörde det lägre
samhällsskiktet, ”där ju barnadödligheten till följd av ogynn samma hygieniska
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211 Minst sjönk den för inomäktenskapliga barn på landsbygden, som var den grupp som hade haft lägst
dödlighet i början av 1800-talet (SCB 1914, s. 4).
212 Det anses också att det faktum att den allmänt mindre spädbarnsdödligheten hade ett samband med
den medicinska utvecklingen, bidrog till att minska gapet till de inomäktenskapliga barnen, eftersom över-
dödligheten tidigare varit mycket stor bland utomäktenskapliga barn (SCB 1914, s. 56). 
213 SCB 1914, s. 56. Enligt riksdagsledamoten Alfred Petrén var dödligheten för utomäktenskapliga barn
större till och med det femte levnadsåret (Riksdagstrycket, Första kammarens protokoll nr 35 1917, s. 28).
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förhållanden och bristande vård är betydligt högre än bland de mera bemedlade
klasserna”.214 De pekade också på den större vanligheten av artificiell uppföd -
ning, det vill säga på flaska, vilket ofta var ohygieniskt. Där för dog betyd ligt fler
utomäktenskapliga barn av diarré, ”barnkolera” och andra mag åkom mor.215

Också det faktum att många illegitima barn utackorderades till fosterför -
äldrar som inte skötte dem med samma omsorg som mödrarna, bidrog till deras
överdödlighet.216 Noteras bör att spädbarnsdödligheten för utomäktenskapliga
barn i Sverige var lägst i hela Europa under åren runt förra sekelskiftet, vilket
skulle kunna tyda på en relativt stor acceptans, trots att de sågs som ett
betydande socialt problem.217 Länder med få utomäktenskapliga födslar ten -
de  r ade att ha en större skillnad i spädbarnsdödligheten mellan illegitima och
legi tima barn, än länder som Sverige, där det föddes många utomäkten skapliga
barn proportionellt sett.218

Avgränsningar

Undersökningsområdena utgörs alltså av Sollefteå, Nordingrå och Nordma-
lings tingslag, vilka har valts utifrån ett flertal kriterier. För det första har före -
liggande studie avgränsats till tingslag på landsbygden som alla huvudsakligen
var agrara under särskilt den första undersökningsperioden.219 Den främsta
anledningen till det är att avhandlingen tar avstamp i forskningsläget och att
de flesta befintliga studier som rör Sverige behandlar landsbygden, samt inte
minst att Frykmans mörka bild av bondesamhället kontra dem som intagit
en annan ståndpunkt är en viktig utgångspunkt. Det hade även kunnat vara
relevant att likt Brändström jämföra de ogifta mödrarnas sociala utsatthet på
landsbygden med en närliggande stad, men inte minst på grund av en större
in- och utflyttning till och från städerna, är det svårare att följa kvinnornas
och barnens levnadsöden i städernas kyrkböcker. Sannolikt skulle jämförelse -
vis många av de ogifta mödrarna behöva avföras ur studien på grund av att
de flyttade ut ur staden i fråga. Som berörts, anses dessutom ensamstående
barnlösa kvinnor redan från början ha varit mer utsatta i urbana miljöer på
grund av att det i allmänhet rådde ett kvinnoöverskott i de allra flesta städer
och att de hade sämre sociala nätverk än på landsbygden. Det bidrog till att
det nästan undantagslöst föddes betydligt fler utomäktenskapliga barn i stä -
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214 SCB 1914, s. 59.
215 SCB 1914, s. 59ff. Härvidlag fanns ett samband med att flest utomäktenskapliga spädbarn dog på som-
maren.
216 SCB 1914, s. 59.
217 SCB 1914, s. 70.
218 SCB 1914, s. 71. 
219 Som framkommit blev Sollefteå visserligen stad mitt under avhandlingens andra undersökningsperiod
1917, men tingslaget var fortfarande dominerat av landsbygdsförsamlingar.



Figur 5. Den procentuella andelen utomäktenskapligt födda i tio 
ångermanländska tingslag norr och söder om Skuleskogen 1796–1859.

Kommentar: Figurens syfte är inte i första hand att illustrera utvecklingen i de enskilda områdena, utan
överensstämmelsen mellan Nolaskogsgränsen och hög respektive låg andel utomäktenskapligt födda.

Källor: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start>, 2016-11-24, folkmängdstabeller för
Ångermanlands församlingar; 1861–70: SCB:s avskrifter av födelseboken för följande församlingar: 
Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, 
Vibyggerå, Ådals-Liden.

derna eftersom det som sagt var lättare för särskilt männen att undkomma
den sociala kontrollen.220

Som framkom i syftesbeskrivningen gör skillna derna i de utomäktenskapliga
födslarnas omfattning också de valda områdena lämpliga för en jämförande
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220 Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 465; SCB 1914, s. 30–34, 82–87, Artæus 1992, s. 12f; Nilsson 1992, s. 63
Exempelvis var i Sverige perioden 1811–20 andelen utomäktenskapliga barn mer än fyra gånger så hög i
städerna: 21,9 procent, mot 5,2 procent på landsbygden. Skillnaden jämnades ut under andra halvan av
1800-talet, men 1901–10 var det fortfarande dubbelt så vanligt med illegitima födslar i städerna: 20,6 pro-
cent, mot 10,3 procent på landsbygden (SCB 1914, s. 88). Andra anledningar som uppgivits för att förklara
den högre andelen ”oäktingar” i städerna är att det var gott om yngre ogifta personer och att många var
inneboende, samt ”individens större frihet och oberoende”, det vill säga mindre social kontroll (SCB 1914,
s. 20f). Det sistnämnda anspelar bland annat på den större inflyttningen till städerna, som innebar att
många unga vuxna hade sina anhöriga kvar på landsbygden.



studie av denna typ. Den utomäktenskapliga födelsekvoten var alltså jämförel -
se vis hög i Sollefteå, relativt låg i Nordingrå och ovanligt låg i Nordmaling. Dessa
skillnader var tämligen konstanta under större delen av 1800-talet och början
av 1900-talet (se figur 6 och tabell 1–2). Tar man däremot hänsyn till den totala
riskpopulationen och räknar antalet utomäktenskapliga barn per 1000 ogifta
kvinnor i fertil ålder, utjäm nas skillnaden mellan Nordingrå och Nordmaling
under den andra under sökningsperioden, medan övriga inbördes förhållanden
i princip är desamma (se tabell 1–2). 221

Ångermanland är för övrigt ett passande landskap just därför att det är ett
tydligt exempel på att det även inom ett län eller landskap kunde finnas icke
obetydliga variationer i utomäktenskaplighetens omfattning.222 Det tycks bland
annat bero på att en väl definierad kulturgräns, den så kallade Nolaskogs gränsen,
går genom landskapet.223Nolaskogs är Ångermanland norr om Skule skogen, som
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221 Det anses av många vara ett bättre mått eftersom det inte påverkas av antalet inomäktenskapliga barn.
Visserligen räknades också konstaterade äktenskapsbrott in i statistiken för utomäktenskapliga barn, men
som framkommit var deras andel var vanligen försvinnande liten.
222 Angående variationer inom Örebro län se Norman 1977, s. 172.
223 Om Nolaskogsgränsen se Christer Westerdahl, En kulturgräns Nolaskogs, Örnsköldsvik 1989.

Odaterad karta över Ångermanland av Eric Calwagen (1731–1806), litogra ferad 1833
(Krigsarkivet (KrA), Sverige Topografiska kartor, 0400:10a:022 a–b). Nordmalings tingslag är
markerat med rosa i norr vid kusten. Nordingrå tingslag är det ljusgula området vid kusten strax
nedanför bildens mitt. Sollefteå tingslag, nordväst om Nordingrå, är också delvis ljusgult på
kartan, förutom den nordliga del som bröts ut på 1880-talet och bildade Resele tingslag, vilken
är rosamarkerad på kartan.
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Figur 6. Den procentuella andelen utomäktenskapligt födda barn 
i undersökningsområdena 1796–1920.

Kommentar: Siffrorna för 1861–70, 1881–90, 1901–10 och 1915–20 har räknats ut manuellt, därför sak-
nas de mellanliggande perioderna. I tabellverket på nätet saknas de båda moderförsamlingarna Sollefteå
och Nordingrå. Före 1860 har därför siffrorna för dessa tingslag framräknats utifrån de övriga församling-
arna i dessa tingslag.

Källor: 1796–1859: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start>, 2016-11-24, folkmängds -
tabeller för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, Långsele, Multrå, Nordmaling, Resele,
Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.
1861–70: SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, 
Lång sele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.
1881–90: SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele,
Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.
1901–10: SCB 1914, s. 98f.
1915–20: SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors,
Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.
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Tabell 1. Uppskattat antal levande födda utomäktenskapliga barn 
per år och 1000 ogifta kvinnor över 15 års ålder utifrån tabellverkets
folkmängds tabeller år 1855.

Kommentarer: Talen är uppskattningar där antalet födda utifrån respektive 1860-talskohort delats med
tillgänglig statistik på församlingsnivå över antalet ogifta kvinnor i tabellverkets folkmängdstabeller från
1855. Siffrorna för de ogifta i folkmängdstabellerna inkluderar ej änkor, men däremot alla åldrar. I tabell-
verket på nätet saknas de båda moderförsamlingarna Sollefteå och Nordingrå, varför siffrorna för dessa
tingslag framräknats utifrån övriga församlingarna.

Källor: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start>, 2016-11-24; folkmängdstabeller för
följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, Långsele, Multrå, Nordmaling, Resele, Ullånger,
Vibyggerå och Ådals-Liden; SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, 
Graninge, Junsele, Långsele, Multrå, Nordmaling, Resele, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.

Tabell 2. Uppskattat antal levande födda utomäktenskapliga barn 
per 1000 ogifta kvinnor och år i åldern 16–45 respektive 20–45 
utifrån 1910 års folkräkning.

Kommentarer: Talen är uppskattningar där antalet utomäktenskapligt födda i respektive 1900-talskohort
delats med tillgänglig statistik på församlingsnivå över antalet ogifta kvinnor i 1910 års folkräkning. Siff-
rorna för de ogifta i folkmängdstabellerna inkluderar ej änkor. Perioden 1901–10 var det exakta talet för
kvinnor i åldern 20–45 år i Nordingrå tingslag 29,1 (SCB 1914, s. 27). Denna uppgift saknas för de båda
andra tingslagen. Anledningen till att de två närliggande åldersintervallen 16–45 och 20–45 år uppges, är
att det förra möjliggör en tämligen adekvat jämförelse med siffrorna från 1855, medan det senare är mer
vedertaget. Den stora skillnaden i absoluta tal mellan dessa åldersintervall kommer sig av att åldersgruppen
16–19 år var omfattande bland de ogifta kvinnorna och att de födde få barn. Senare åldersgrupper var
decime rade på ett annat sätt på grund av att många kvinnor ingått äktenskap.

Källor: SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors, 
Lång sele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå; RA, depån i Arninge (RAA),
SCB:s arkiv, Befolkningsstatistik till 1910 års folkräkning, HIb:5 (arbetstabeller ang. ålder, kön och civil -
stånd för följande församlingar/områden: Ed, Graninge, Långsele, Multrå, Kungl. Norrlands Trängkår 
i Sollefteå, Sollefteå köping, Sollefteå socken, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Bjurholm och Nordmaling).

 
Område Födda barn per  

1000 ogifta kvinnor/år 

Sollefteå tingslag 1863–65  
exkl. moderförsamlingen 
 

26,5 

Nordingrå tingslag 1860–69 
exkl. moderförsamlingen  
 

17,1 

Nordmalings tingslag 1860–69 12,1 

 

 

Område 16-45 år 20-45 år 
 

 

Sollefteå tingslag 1915-20 31,4 84,9 
 

Nordingrå tingslag 1911-24 
 

12,1 
 

32,3 
 

Nordmalings tingslag 1913-22 
 

12,5 
 

34,8 
 

 



är belägen några mil söder om Örnsköldsvik. Figur 5 åskåd liggör förändringar i
den procentuella andelen utomäktenskapligt födda i de flesta ångermanländska
tingslag under perioden 1796–1859 och visar att det generellt föddes fler utom -
äktenskapliga barn söder om Skuleskogen. 224 Det är särskilt tydligt sedan en
allmän ökning av de dittills relativt få utomäktenskapliga födslarna inleddes från
och med åren kring 1840. Härvidlag fanns uppenbarligen ett samband med den
proletarisering av bonde befolkningen i Västernorrlands län som tog fart under
1830-talet.225 Vid 1800-talets början uppvisade de flesta tingslagen låga tal. Då
var ungefär 2–4 procent illegitima barn av samtliga födda en vanlig andel. Även
vid den tiden föddes det emellertid i allmänhet fler utomäktenskapliga barn
söder om Skuleskogen i tingslag som Gudmundrå, Sollefteå och Säbrå. Undan-
taget är Nordingrå tingslag, som ligger rakt söder om Skuleskogen och påminde
mer om norra Ångermanland både före och efter 1840 (se den lilastreckade kur-
van i figur 5). Beträffande Nolaskogsgränsen talar man för övrigt om en gränszon
”från området strax norr om Ådalen till och med Arnäs och Grundsunda socken
i norr”.226 Nordingrå tingslag ligger i södra delen av denna gränszon, medan
Nordmaling och Sollefteå i sin helhet ligger norr respek tive söder om den. Även
deras geografiska läge gör dem således lämpliga som undersökningsområden,
eftersom Nolaskogsgränsen i stora drag sammanfaller med skillnaderna i antalet
utom äktenskapliga födslar. 

Religiositeten och den socioekonomiska strukturen

Som nämndes i syftesbeskrivningen är religiositeten och den socioekonom -
iska strukturen två av de viktigaste oberoende variabler som kan antas ha 
påverkat såväl de ogifta mödrarnas sociala utsatthet som antalet illegitima
barn. Härvidlag finns alltså konstaterade skillnader mellan områdena som är
i linje med de utomäktenskapliga födelsetalen, vilket också det motiverar
valet av områden.
För att citera historiedemografen Stefan Warg kan det beträffande utom -

äkten skaplighet ”antas att såväl variationer i frekvens som orsakerna till feno -
menet varierade beroende på kulturell kontext och ekonomiska förhållan -
den”.227 I linje med vad Brändström, Edvinsson och Rogers hävdat bör detta i
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224 Som framkommit i en tidigare not hörde enligt Gustaf Sundbärg hela Ångermanland i slutet av 
1800-talet till samma demografiska huvudområde, nämligen Nordsverige, som enligt honom som sagt
känne tecknades av hög inomäktenskaplig fruktsamhet och få utomäktenskapliga födslar. Det sistnämnda 
påståendet stämmer således dåligt in på södra Ångermanland, varför gränsen till Östsverige, som Sundbärg
placerat vid landskapsgränsen till Medelpad skulle kunna flyttas ett antal mil norrut om enbart illegitima
födslar beaktas. Östsverige hade nämligen en mycket hög andel utomäktenskapliga födslar (Sundbärg
1910, s. 5f). 
225 Merike Fridholm, Maths Isacson & Lars Magnusson, Industrialismens rötter: om förutsättningarna
för den industriella revolutionen i Sverige, Stockholm 1976, s. 40.
226 Westerdahl 1989, s. 11.
227 Stefan Warg, ”Synd eller sedvänja: Barnafödande och familjebildning i en norrbottnisk industrimiljö
vid sekelskiftet 1900”, i Brändström, Edvinsson, Ericsson & Sköld 2004, s. 209. 



så fall även ha påverkat hur de ogifta mödrarna blev behandlade i lokalsam -
hället.228 Religio siteten antas i denna studie vara en viktig del av den kulturella
kontexten. Detsamma gäller olika socialgruppers syn på utomäktenskaplighet
och i det sammanhanget är det extra relevant att betona de självägande bön -
derna, vars syn på ogifta mödrar i hög grad bör ha haft rötterna i sådant som
arv, egendoms överföring och bondehushållets struktur. 
Religionens återhållande verkan på de utomäktenskapliga födslarna betonas

inte minst av statistikern Hannes Hyrenius i Studier rörande den utomäkten -
skapliga fruktsamhetens variationer från 1941, där han visar på tydliga sam -
band mellan religionens betydelse i ett område och de utomäktenskapliga
fruktsamhetstalen under tidigt 1900-tal. Som även framkommit ovan var då
starkt religiöst präglade områden som Småland, Västergötland, Västkusten
och norra Norrlands kustland inklusive Västerbottens län också områden med
låg utomäktenskaplig fruktsamhet.229

Till det religiösa norra Norrlands kustland hörde bland annat Nordmalings
tingslag. Området därifrån längs kusten och norrut till Råneå i Norrbotten var
enligt Hyrenius ”kyrkligt organiserat sedan medeltiden” och ”det s.k. läseriet
och den evangelisk-lutherska väckelsen under 1800-talet [hade] utövat ett
mycket stort religiöst och sedligt inflytande”.230 I det forna Nordmalings tingslag
finns än idag många missionshus i byarna, och på 1800-talet var exempelvis
väckelserörelsen ”Jakob Jansarna” aktiv i Nordmalings församling.231

Södra Norrland, dit Hyrenius räknade hela Västernorrlands län, hade där -
emot med ett par undantag en mycket hög utomäktenskaplig fruktsamhet. 
Ett av undantagen var enligt honom kustlandet ner till Nätra söder om 
Örnskölds vik, som utgjorde en förlängning av det ovan beskrivna starkt
religiöst präglade området.232 För övrigt sammanfaller den nämnda kultur -
gränsen Nolaskogs också i stort sett med denna gräns till det inte lika fromma
södra Ångermanland. Hyrenius har dock förbisett att även Nordingrå tingslag,
som gränsar till Nätra, borde räknas till det mer kyrkliga området. Enligt
nationalekonomen Sven Rydenfelt tillhörde på 1950-talet Nordingrå och
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228 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 33.
229 Hannes Hyrenius, Studier rörande den utomäktenskapliga fruktsamhetens variationer, Lund 1941, 
s. 10, 17. Beträffande mellersta Götaland hade Hyrenius också vid tiden för sin undersökning varit i kontakt
med lokala präster som samstämmigt delade hans uppfattning om ett samband mellan ”religiositet ock kyrk-
lighet i olika former” och frekvensen utomäktenskapliga födslar (Hyrenius 1941, s. 65).
230 Hyrenius 1941, s. 49.
231 Adolf Råde, Nordmalings kyrka och församling: minnesskrift vid Nordmalings kyrkas restauration
år 1950, Härnösand 1951, s. 116–25.
232 Hyrenius 1941, s. 53. Om norra Ångermanland åberopar han en skrivelse från stiftsadjunkten G. Risberg,
Härnösand i vilken denne enligt ett refererat citat skriver: ”Dess fromhetstyp hör samman med Västerbot-
ten. Det är den kyrkligaste bygden i Ångermanland. 1800-talets väckelserörelser fingo tidigt fäste här, och
den kyrkliga seden är stark”.



Vibyggerå – som även ingår i tingslaget – Västernorrlands ”vitaste kommuner”,
med en hög kyrksamhet och många nattvardsgäster.233 I Nordingrås grann -
församling Nora ledde den kända prästen Pehr Brandell (1781–1841) en
väckelse i början av 1800-talet, som högst sannolikt även påverkade Nordingrå -
bygden i betydande grad.234 Sollefteå tingslag var däremot, enligt antropologen
Bertil Lundman på 1940-talet, ovanligt opåverkat av religion, utan livlig akti -
vitet från vare sig stats- eller frikyrkor.235 Lundmans beskrivning, låt vara att
den i likhet med Hyrenius påståenden, är av sent datum, skulle alltså kunna
tjäna som en delförklaring till den höga andelen utomäktenskapligt födda barn
i Sollefteå. Det motsatta kan sägas om det som är känt om religiositeten 
i Nordingrå och Nordmaling. 
Den socioekonomiska strukturen i de tre här aktuella tingslagen var i flera

avseenden likartad, men en tydlig skillnad gentemot de andra båda tingslagen
är att det under båda undersökningsperioderna fanns en mindre andel själv -
ägande bönder och en något större underklass (undre skikt) bestående av
arbetare, torpare och obesuttna i Sollefteå.236 Särskilt i början av 1900-talet
fanns också i Sollefteå ett större industriellt inslag och fler arbetare, liksom
en större servicesektor (för specifik yrkesstatistik se kapitel 2, sid. 69ff). Dessa
skillnader gentemot de andra områdena är således i linje med de ovan refe   -
re r  ade förklaringarna beträffande de utomäktenskapliga födslarnas omfatt ning
som framkom i SCB-undersökningen från 1910-talet (se ovan sid 29ff). Såväl
den jämförelsevis låga andelen bönder som den högre graden av industria -
lisering torde i likhet med den mindre fromma religiositeten i icke obetydlig
utsträck ning förklara att det var betydligt vanligare med utomäktenskapliga
födslar i Sollefteå tingslag, varför man i utgångsläget borde kunna förvänta 
sig en mer accepterande attityd gentemot fenomenet än i Nordingrå och
Nordmaling. Det som är känt om dessa variabler korresponderar således täm -
ligen väl med de utomäktenskapliga födslarnas omfattning. 
Som berörts sammanföll de områden i landet där det kan antas att religionen

verkat återhållande på de utomäktenskapliga födslarna intressant nog med
platser där det var gott om självägande bönder med små jordbruk och där det
fanns relativt få obesuttna. Det är tydligt från och med att de illegitima barnen
började öka i slutet av 1700-talet och ända in på 1900-talet. Exempel på sådana
områden är som sagt Jönköpings, Älvsborgs och Kronobergs län.237 Om det
sambandet skriver Ann-Sofie Ohlander:
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233 Sven Rydenfelt, Kommunismen i Sverige: en samhällsvetenskaplig studie, Lund 1954, s. 193.
234 Se t.ex. Gunnar Wikmark, Pehr Brandell och läseriet i Ångermanland under förra hälften av 
1800-talet, Stockholm 1952, kapitel XII–XIII; Leonard Bygdén, Härnösands stifts herdaminne. Del 2, 
Uppsala 1923, s. 330ff. Brandell var även komminister i Ullånger 1838–41.
235 Bertil Lundman, Sveriges religiösa geografi, Lund 1942, s. 20.
236 <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage>, 2016-11-24.
237 SCB 1914, s. 28, 31, 82–88.
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238 Ohlander 1985, s. 103f.
239 SCB, 1914 s. 25.

Dessa områden är samtidigt präglade av religiösa rörelser med krav på stark social
kontroll – schartauanism, läseri, väckelserörelser och senare frikyrklig het. Den
religiösa strukturen stöder här alldeles uppenbart den ekonomiska och sociala; de
förhärskande varianterna av kyrklighet och frikyrklighet bidrog verksamt till att på
olika områden upprätthålla den sociala kontroll som var en nödvändighet för
bevarandet av familjens ställning som fundamental eko no m isk och social enhet.238

I sådana områden kan alltså antas att även den socioekonomiska strukturen
höll nere antalet utomäktenskapligt födda barn och att normer utvecklades
vilka i högre utsträckning än på andra håll verkade straffande mot de norm bryt   -
erskor som fått barn utan att vara gifta. Utifrån detta resonemang blir det extra
intressant att undersöka om de skilda förutsättningarna mellan främst Sollefteå
och de andra båda tingslagen, både vad gäller religiositeten och närings struk -
turen, också kommer till uttryck genom de ogifta mödrarnas sociala utsatt het.
Trots de olika förutsättningarna är områdena ändå lämpliga för en jämförelse

på grund av den geografiska närheten. Därigenom finns vissa grundläggande
likheter, som gör att man kan undersöka olika variabler utan att hänsyn måste
tas till alltför stora skillnader i de studerade tingslagens karaktär.
Det finns dock naturligtvis inte något givet samband mellan de konstaterade

skillnaderna beträffande religiositeten och den socioekonomiska strukturen
och hur socialt utsatta de ogifta mödrarna var. Inte minst beror det på att
utomäktenskaplighet var ett sammansatt fenomen vars omfång var beroende
av ett flertal faktorer. Många av de faktorer som påverkade de utomäktenskap -
liga födslarna är svåra att mäta och i SCB-undersökningen från 1910-talet
konstaterades att de illegitima födslarna var beroende av ”ett konglomerat av
sinsemellan rätt skiljaktiga företeelser”239. Omständigheterna under vilka
barnen blev till kunde variera avsevärt. Det kunde handla om allt från en lösare
förbindelse, där kvinnan inte ens visste vad mannen hette, till att barnets
föräldrar gifte sig dagen efter dess födelse. Ytterst berodde antalet utomäkten -
skapliga barn dels på graden av sexuell aktivitet bland ogifta personer och dels
på benägenheten för barnets föräldrar att gifta sig innan födseln, om en ogift
kvinna blivit gravid. Samtliga barn vars föräldrar inte hade legaliserat förbindel -
sen vid dess födelse räknades nämligen som ”oäkta” i statistiken.

Käll- och metoddiskussion

Avhandlingens primära källmaterial utgörs huvudsakligen av dels kyrkböcker
från de församlingar som ingick i de tre tingslagen under respektive undersök-
ningsperiod, det vill säga 1860-talet och delar av 1910- och 20-talen, och dels
av domböcker från samma tid från Sollefteå, Nordingrå, samt Nordmalings 
häradsrätt. Dessa båda källmaterial ligger till grund för var sitt empiriskt kapitel



Tabell 3. Församlingar som under denna avhandlings undersökningsperioder
ingick i de forna Sollefteå, Nordingrå, samt Nordmalings tingslag.

Källa: <www.nad.ra.se>, 2016-06-09.

för respektive period (kapitel 3–6). Under den senare perioden undersöks
också kommunala barnavårdsmannahandlingar, vilket ingår i den delstudie
som huvudsakligen är baserad på kyrkböcker (kapitel 5). Sollefteå tingslag
bestod av hela åtta församlingar på 1860-talet, vilket minskades till fem när
Resele tingslag bildades år 1882 (se tabell 3). På grund av Sollefteås tingslags
storlek och att det föddes betydligt fler utomäktenskap liga barn där, har del -
studierna från 1860-talet måst inskränkas till kortare tidsintervall. Kyrk boks -
studien omfattar därför i utgångsläget åren 1863–65 (kapitel 3) och dom boks -
studien 1862–67 (kapitel 5). Såväl domboks- som kyrkboksstudien av de båda
andra områdena täcker däremot hela 1860-talet.
Den senare undersökningsperioden omfattar för Sollefteå i utgångsläget åren

1915–20, för Nordmaling 1913–22 och för Nordingrå 1911–24. Ursprungligen
var tanken att perioden endast skulle omfatta 1915–20, det vill säga tre år före
respektive tre år efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft den 1/1
1918, men för att få ett större kvantitativt underlag för jämförelsen med
Sollefteå har undersökningarna av Nordmaling och Nordingrå förlängts.240

Nedanstående käll- och metodresonemang är uppdelat i olika avsnitt.
Närmast följer en presentation av häradsrätten som var arenan för faderskaps -
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240 Det motiveras av de relativt få utomäktenskapliga födslarna i Nordingrå och Nordmaling.
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målen. Därefter redogörs för tillvägagångssätt och problem med de olika käll -
materia len, följt av ett avsnitt om den tillämpade socialgrupps indelningen.
Avslutnings vis resoneras kring avhandlingens mikrohistoriska angreppssätt.

Häradstinget

Arenan för rättsfallen som studeras i denna avhandling är häradsrätten, som
här kort presenteras. Under årtiondena runt förra sekelskiftet hölls i Norrland
normalt häradsting två gånger per år, en gång vardera på hösten respektive
våren eller vintern. Tinget pågick i ett antal på varandra följande dagar till dess
att de instämda ärendena behandlats. Vid häradsrätten i Nordmaling hade man
under avhandlingens andra undersökningsperiod på 1910- och 1920-talenockså
börjat med sommarting, det vill säga ett tredje ordinarie ting. Det var det nor-
mala i övriga Sverige.241 Dessutom inkallades ibland ett extra ordinarie eller ur-
tima ting om man inte ansåg sig kunna vänta till det ordinarie tinget. 
I sådana fall handlade det till stor del om grova brott för vilka någon häktats,
som t.ex. stöld, mord, dråp och barnamord. Inga faderskaps rätte gångar som in-
går i undersökningsmaterialet för denna avhandling har, såvitt jag kunnat ur-
skilja, tagits upp vid ett urtima ting, utan likt andra uppskjutna mål från ett
vanligt lagtima ting togs de inte upp till behandling igen förrän vid nästa ordinarie
tingstillfälle, varför målen i så fall var vilande i flera månader.
I ett tingslag ingick för det mesta flera socknar.242 Nämnden bestod av 12

valda lekmän ur lokalsamhället, samt domaren, den juridiskt skolade härads -
hövdingen. Vanligen var det framträdande bönder som blev nämnde män. Under
1800-talet valdes de av kommunalstämman (sockenstäm man t.o.m. 1862) på
sex år, med möjlighet att avgå efter två år.243 Det krävdes en enig nämnd för att
rösta ner häradshövdingen när dom skulle avkunnas.244 I brottmål vid ett
häradsting agerade fram till 1917 en länsman eller kronofogde åklagare.245 Både
i brottmål och i civilmål agerade ibland käranden och svaran den ensamt, men
rättegångsbiträden förekom också. I faderskaps rättegångar kunde det exem -
pelvis vara kvinnans far, men det var ofta en juridiskt kunnig person, t.ex. en
länsman. Regelrätta advokater fanns dock bara under avhand lingens andra
undersökningsperiod, men de var sällsynta på de studerade häradstingen i
början av 1900-talet.246 Texten i rättegångs protokollen författa des av en tings -

241 Furuhagen 1996, s. 51.
242 Städerna hade däremot en egen rättegångsordning, med så kallade rådhusrätter, vilka sammanträdde
kontinuerligt.
243 Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (Uggleupplagan), första bandet, Stock-
holm 1904, s. 323f. Från 1872 fick nämndemän inte vara statligt anställda (”i kunglig eller rikets tjänst”).
244 Furuhagen 1996, s. 51.
245 Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (1800-talsutgåvan), adertonde bandet,
Stockholm 1894, s. 403; Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (Uggleupplagan),
trettiotredje bandet, Stockholm 1922, s. 978f. Det gamla kronofogdeämbetet avskaffades 1917. Innan dess
var kronofogden överordnad länsmännen. Därefter övertogs deras roller vid häradsrätterna av en lands-
fogde respektive landsfiskal.
246 Svenska advokatsamfundet bildades först år 1887 (Nordisk familjebok 1904, s. 203).



skrivare och var endast undantagsvis ett direkt återgivande av vad som sades.
Skrivaren skrev referat, ofta med hjälp av standardfraser och valde först och
främst ut det som var nödvändigt att ta med. Det kan exempelvis stå att ”efter
viss betänketid medgav svaranden att så var fallet efter att ha erinrats om
osannolikheten av det han tidigare hävdat”, varför det således är uppenbart att
mycket kan ha sagts som inte skrivits ned. Informationen är således filtrerad,
vilket är viktigt att komma ihåg när det juridiska materialet studeras. Dock
torde man i allt väsentligt kunna utgå från att den mest relevanta informationen
i t.ex. vittnesutsagor finns noterad. Skrivarens identitet lyser oftast med sin
frånvaro i domboken, men han bör ha varit en juridiskt kunnig person. Enligt
journalisten Eric Hägge, som studerat tingen i Halland under tre århundraden,
anställdes särskilda tingsskrivare som ofta var nyutexamine rade jurister.247

Domboksstudierna

Domboksstudierna inkluderar samtliga faderskapsmål som inleddes under de
år som ingår i respektive undersökningsperiod. Dessa har letats fram manuellt
i de ordinarie domböckerna genom att de aktuella volymerna har bläddrats
igenom sida för sida. För att få ett någorlunda hanterbart och jämförbart antal
fall har tidsspannet för 1860-talsstudien alltså förkortats för Sollefteå härads-
rätt, där faderskapsrättegångarna är många fler än i de andra två områdena.
Som tidigare nämnts omfattar därför domboksstudien av Sollefteå häradsrätt
mål som inleddes under perioden 1862–67, vilka följts i protokollen till dess
att de avgjorts. I den äldre domboksstudien undersöks även i vilken utsträck-
ning de kvinnor som fött tre utomäktenskapliga barn eller fler, åtalades för
löns ka läge i enlighet med gällande lagstiftning till år 1864. I detta avseende
har även Sollefteås domböcker för åren 1860–61 kontrollerats.
Längden på en faderskapsprocess varierade avsevärt då denna typ av mål

ibland kunde skjutas upp ett antal gånger och i vissa fall pågå i kanske 2–3 år.
Det finns nästan alltid en korrekt hänvisning till vilken rättegångsdag fallet
skjutits upp, varför målen har varit tämligen enkla att följa framåt i tiden. Bara
några få fall är ofullständiga på grund av att ingen fortsättning och därmed
ingen dom har återfunnits. Domboksstudierna ger därför en i princip fullständig
bild av häradsrättens behandling av faderskapsmålen de aktuella åren.

Kyrkboksstudierna

De befolkningshistoriska delstudierna utgår från kohorter av ogifta kvinnor
som födde minst ett utomäktenskapligt barn under de år som undersökningen
har som utgångspunkt. Kohorterna omfattar i utgångsläget samtliga ogifta
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247 Eric Hägge, I lagens namn. Hallands södra domsaga 1645–1970: protokoll berättar kulturhistoria,
Halmstad 1970, s. 21. Yngre jurister anställdes enligt honom utan lön, men fick mat och boende hos 
häradshövdingen. Se även Lindstedt Cronberg 1997, s. 38. I föreliggande undersöknings domböcker fram-
går det så vitt jag kunnat se inte vilka som skrivit protokollen. Nämndens sammansättning uppgavs där -
emot i början av protokollet från respektive ting.
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248 Om livscykelanalys se Janet Z. Giele & Glen H. Elder Jr, ”Life Course Research: Development of a
Field”, i Janet Z. Giele & Glen H. Elder Jr, Methods of Life Course Research: Qualitative and Quantitative
Approaches, London 1998, s. 5–28. 
249 Liksom vad spädbarnsdödligheten beträffar, har där det varit relevant, även en del kvinnor som inte
ingår i huvudkohorterna ingått i underlaget för vissa uträkningar.
250 Gösta Lext, Studier i svensk kyrkobokföring 1600–1946, Göteborg 1984, s. 189.

mödrar som inte förut varit gifta och var skrivna i något av undersöknings-
områdena, vilkas fortsatta liv har undersökts genom en livsförloppsanalys
 baserad på kyrkböcker.248 Av särskilt intresse i livscykelstudierna är som tidi -
gare nämnts de ogifta mödrarnas giftermålsmönster under fertil ålder. Grän-
sen för fertil ålder är i denna undersökning satt vid kvinnans 45-årsdag. De
ogifta mödrarna har letats upp manuellt med hjälp av SCB:s avskrifter av
försam lingar nas födelseböcker. De har sedan följts i husförhörslängderna eller
församlingsböckerna tills de antingen gift sig, fyllt 45 år, flyttat ut ur området,
eller innan dess avlidit inom undersökningsområdet. De som avlidit eller flyt-
tat ut har exkluderats ur undersökningen med undantag av vissa aspekter
som t.ex. deras sociala bakgrund. Även änkor och gifta kvinnor som fött utom -
äkten skapliga barn ingår i bortfallet. Då tingslagen i avhandlingen behandlas
som enheter har en flytt mellan församlingar inom tingslaget inte föranlett
att kvinnorna avförts ur undersökningen. 
För att få ett jämförbart material omfattar kyrkboksstudierna beträffande

de flesta faktorer endast de kvinnor som födde sitt första utomäktenskapliga
barn inom respektive tingslag under de år undersökningarna utgår ifrån. Ogifta
mödrar som fick sitt första barn utanför undersökningsområdet och sedan
flyttade in har förts till bortfallsgruppen. Däremot har alla utomäktenskapliga
barn som fötts inom respektive tingslag tagits med när spädbarnsdödligheten
för utomäktenskapliga barn undersökts, varför även barn till änkor och inflyt -
tade ingår i det underlaget. Därför har även deras mödrar registrerats, trots
att de flesta uppgifter rörande dem inte ingår i de olika uträkningarna och
tabel lerna. De ej avförda kvinnorna har förts till en huvudkohort vardera för
respektive område och undersökningsperiod. 249 Beträffande den senare tids -
perioden kommer huvudkohorterna i viss mån att delas i två delar för att
jämföra de kvinnor som födde sitt första utomäktenskapliga barn några år före
respektive efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft den 1/1 1918. 
I husförhörslängderna finns på 1860-talet nästan undantagslöst hänvisningar

när personer flyttade, varför det varit möjligt att med en någorlunda rimlig
arbetsinsats följa de ogifta mödrarnas framåt i tiden och erhålla kunskap om
deras levnadsöden. Valet av den första tidsperioden är i viss mån motiverat av
källäget. Tydligare anvisningar ökade nämligen kyrkböckernas kvalitet från och
med 1860.250 De kvinnor som tappats bort under den första undersöknings -
perioden har dessutom i minst 90 procent av fallen kunnat återfinnas med hjälp
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251 < https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-04-12. För Västernorrland finns de digitaliserade folk-
räkningarna att tillgå för 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930. För Västerbotten är dessutom även 1870 års
folkräkning digitaliserad.
252 Christer Winberg, Från folkökning till proletarisering: kring den sociala strukturomvandlingen på
svensk landsbygd under den agrara revolutionen, Lund 1977, s. 217f; Carlsson 1977, s. 90.
253 Det är naturligtvis fullt möjligt att den blivande brudgummen i något eller några av dessa fall inte var
barnets far, men var barnet fött efter vigseln antogs han vara det med samma presumtion som vilket inom -
äktenskapligt barn som helst, varför det i denna studie också måste anses rimligt att anta att så var fallet.

av SVAR:s digitaliserade folkräkningar från 1880 och 1890.251 Deras sociala
bakgrund, det vill säga faderns titel, ingår även i studien, liksom om han levde
när det första utomäktenskapliga barnet föddes. Om fadern bytte yrke eller titel
är det den titel han hade när det första utomäktenskapliga barnet föddes som
registrerats. Hade han avlidit dessförinnan har den titel han hade vid tidpunkten
för dödsfallet använts. Avseende har också fästs vid om kvinnans far var bosatt
i samma församling som sin dotter i de fall där han levde. Han kan då lättare
ha utövat påtryckningar på barnafadern beträffande att denne skulle ta sitt
ansvar och gifta sig med kvinnan. Även huruvida kvinnans mor levde har
registrerats. Vad gäller den andra undersökningsperioden har också, där det
varit nödvändigt, de digitaliserade folkräkningarna från åren 1900 och 1910
nyttjats för att söka efter barnamoderns föräldrar, vilket underlättat arbetet.
En annan aspekt som undersökts och registrerats är om kvinnan verkar ha

fått sluta en eventuell pigtjänst i samband med förlossningen. Som kriterium för
om hon kan tänkas ha fått lämna sin anställning, gäller för det första om hon
flyttat från det hushåll där hon tjänat under de sista sju månaderna av gra vidi -
teten. Två månader är den tid som jag, precis som historikerna Christer Winberg
och Sten Carlsson anser bör ha förflutit för att hon säkert ska ha känt till
havandeskapet, vilket kanske också husbondfolket gjorde.252 För att inte antas
ha förlorat sin pigplats måste hon också ha varit kvar i hushållet under barnets
första tre levnadsmånader. Det har dock i många fall varit vanskligt att reda ut
hur det förhåller sig med tidpunkten för flyttningarna, då det inte all tid anges
ett officiellt flyttdatum i husförhörslängden när någon flyttar inom samma för -
samling. Ibland står bara året för flyttningen, ibland endast en sid hänvisning. I
vissa fall har nattvardsdatumen i husförhörslängden fått ge väg ledning. Kriteriet
för det har varit att det första nattvardsdatumet på den sida kvinnan flyttat till,
ska vara inom de 10 månader som flyttningen måste ha skett för att (eventuellt)
kunna antas vara ett avskedande. En hel del fall har dock förblivit osäkra.
I analysen har jag valt att dela in de ogifta mödrar som så småningom gifte

sig i tre kategorier. Den första består av dem som gifte sig med en man de sedan
tidigare hade barn med, det vill säga de fall där barnet eller barnen legitimerades
genom föräldrarnas äktenskap. Kategori 2 utgörs av de ogifta mödrar som var
gravida med brudgummen när de stod vid altaret. De hade därmed riskerat att
bli ogift mor för (minst) andra gången, men denna gång ingått äktenskap med
barnafadern innan barnet föddes.253 Kriteriet för att ingå i denna grupp är att
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254 Förvisso inkluderar det fall där endast ungefär fem veckor av graviditeten förflutit när lysningen togs
ut, men det får ändå anses som rimligt att anta att kvinnan även i sådana fall för det mesta kände till att
hon väntade barn.
255 Se Håkanson 1999, s. 84. I den mån så skedde förefaller det ha varit betingat av att mannen själv –
ofta i samband med en trolovning – kontaktade pastorsämbetet och ”lät anteckna sig” (se SCB 1916, s.
95). Frasen ”enligt eget erkännande inför pastorsämbetet” eller liknande används också. Det förekommer
också någon gång att det står ”fadern säges vara” i födelseboken, i vilket fall mannen knappast själv erkänt,
men något sådant fall har inte påträffats i föreliggande undersökning.
256 Självklart kan det finnas enskilda lokala variationer, men denna uppskattning bygger inte bara på före -
liggande undersökning utan även på mångårig vana av forskning i kyrkböcker. Undantaget barn som legi-
timerades, går det i princip med hjälp av ett stickprov i valfri svensk födelsebok eller husförhörslängd,
snabbt att konstatera att de allra flesta utomäktenskapliga fäder var okända före år 1918. Allt som oftast
är det blankt på raden för fadern i födelseboken, eller så står det att han var okänd. I husförhörslängderna
kan endast några få barnafäder utöver de som gifte sig med barnets mor återfinnas. Även i fall som fast-
ställts av domstol lyser faderskapet ofta med sin frånvaro i kyrkböckerna.
257 Det går dock inte att räkna med att samtliga faderskap till legitimerade barn fördes in i husförhörs-
längden eller församlingsboken under de här undersökta perioderna (det kan t.ex. framgå av en boupp-
teckning att maken var far till barnet trots att det inte uppgetts i kyrkböckerna), men under 1860-talet
förefaller benägenheten utan tvekan att ha ökat jämfört med tidigare, vilket troligen hade samband med
de ovannämnda anvisningar angående kyrkböckernas förande som tillämpades från och med 1860 (Lext
1984, s. 189). Som behandlats i en tidigare not konstaterades dessutom i SCB:s undersökning över utom -
äktenskapliga barn födda år 1889, att föräldrarna hade ett egenintresse av att barnet fick legitim status,
varför Widell och Odén menade att det knappast var särskilt många som underlät ”anmäla sitt barn till 
legitimering”. (SCB 1914, s. 6). Det förekom självklart också att en och annan make till en kvinna med
ett utomäktenskapligt barn falskeligen tog på sig faderskapet, men det måste bortses från i analysen.

det med maken gemensamma barnet ska ha varit fött inom 7 månader från
vigseldatumet, det vill säga samma resonemang som för pigtjänsten beträffande
att kvinnan kan antas ha varit medveten om graviditeten.254 Till den tredje
kategorin har förts de kvinnor som gifte sig med en man de varken hade barn
med sedan tidigare eller fick barn med inom 7 månader efter vigseln.
Ett metodproblem när det gäller att urskilja dessa tre kategorier kan vara

att det inte alltid framgår av husförhörslängden om en make var far till kvinnans
utomäktenskapliga barn. Som även Sigrid Håkanson har noterat är det under
1800-talet ytterst sällan noterat i födelseboken vem fadern var.255 Normalt kan
det inte ha rört sig om så mycket mer än några få procent av de utomäkten -
skapliga födslarna i en församling, ibland färre.256 Därför måste man i de fall
där det är tveksamt om en legitimering ägt rum noggrant undersöka vad husför -
hörslängderna har att förtälja om saken (det är ibland relevant att undersöka
mer än en längd). Ofta står före barnets namn formuleringar som ”bådas barn
före äktenskapet” eller ”hustruns barn före äktenskapet”, i vilka fall det måste
antas att det faktiska förhållandet framgår.257

Står det i likhet med de inomäktenskapliga barnen endast ”d.” för dotter
eller ”s.” för son, finns det också anledning att misstänka att mannen är barnets
far, inte minst om vigseln ägde rum relativt kort tid efter barnets födelse, men
som Sigrid Håkanson skriver var det naturligtvis inte helt säkert. Ibland står
det endast ”oäkta” framför barnets namn, i vilka fall maken troligen inte var
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258 Se Håkanson 1999, s. 85.
259 Det kan framgå av att barnet senast i samband med konfirmationen fick ett efternamn som verkar ”taget
ur luften” då det inte stämmer med moderns familj. Ibland förekommer ett sådant efternamn tillsammans
med ett patronymikon, ibland enbart ett patronymikon. En utomäktenskaplig son kunde exempelvis i hus-
förhörslängden eller försam lingsboken komma att heta Erik Eriksson Berglund, trots att modern hade ett
annat efternamn. I dylika fall stöter man också ibland i husförhörslängden på en utifrån namnet misstänkt
barnafader i närområdet – i det aktuella exemplet att det i så fall fanns en vanligen ogift Erik Berglund i
rimlig ålder i samma by eller en grannby. En någorlunda vuxen person kunde naturligtvis själv ta ett nytt
efternamn, men det förekom inte sällan att små barn hade ett efternamn som saknar annan förklaringsgrund
än att det var efter den biologiska fadern. Även historikern Beata Losman har observerat att illegitima barn
uppenbarligen bar faderns namn (se Beata Losman, ”Kvinnlig särart och sedlighet i det förindustriella 
Sverige”, i Jan Einarsson (red.), Lika eller olika: spelar det någon roll, Älvsjö 1984, s. 74). Se även Riks -
dagstrycket, Första kammarens protokoll nr 35 1917, s. 45. Detta namnskick förbjöds i Lag om barn utom
äktenskap § 1. Därefter krävdes faderns godkännande att bära hans efternamn. Som historikern och arki-
varien Elisabeth Reuterswärd konstaterat kunde man dock tidigare inte alltid vara helt säker på att ett nytt
efternamn var efter barnafadern, särskilt som det i många fall dröjde till konfirmationsåldern innan ett så-
dant skrevs in i kyrkböckerna (Elisabeth Reuterswärd, Fader okänd, Solna 2016, s. 62). 
260 Det vill säga de kvinnor som gifte sig med en man de varken hade barn med sedan tidigare eller fick
barn med inom sju månader efter vigseln. Antalet tveksamma fall som ingår i den tredje kategorin rör sig
maximalt om en handfull per område och undersökningsperiod.

barnets far, men inte heller det är helt givet.258 I tveksamma fall har det också
tagits med i beräkningen vilket efternamn ett utomäktenskapligt barn fick.
Det var förvisso relativt vanligt att barnet använde sig av styvfaderns efternamn
i de fall där det inte hade legitimerats, men hade det moderns eller morfaderns
namn kan man naturligtvis utgå från att barnet inte hade legitimerats. Även i
dessa fall får man gå till husförhörslängden där prästen ofta skrev in ett
efternamn senast i samband med konfirmationen, det vill säga i 15–16 års
åldern. Ibland är det också sannolikt eller uppenbart att barnet bar barna -
faderns efternamn, varför man i vissa fall av den anledningen kan utesluta att
en legitimering ägt rum.259 Med hjälp av dessa metoder har antalet osäkra fall
kunnat minimeras till ett fåtal. De kvarvarande fallen där en viss tveksamhet
råder har förts till den tredje kategorin.260 För övrigt har prästerna varit ännu
mer noggranna på 1900-talet med att uppge om kvinnans make var far till
barnet. Då framgår det med få undantag i församlingsboken (husförhörs -
längdens efterföljare), i anslutning till att kvinnan gift sig.
De som förblev ogifta och bodde kvar i området till de fyllde 45 år utgör en

fjärde kategori i analysen av giftermålsmönstren, medan de som avled innan
dess klassats som bortfall. I bortfallet ingår också några inkompletta levnads -
öden, samt fall med speciella omständigheter, t.ex. kvinnor dömda för barna -
mord. En femte kategori består av de kvinnor som flyttat ut ur tingslaget före
sin 45-årsdag. De har också följts upp på den nya orten med hjälp av flyttlängder
och husförhörslängder eller församlingsböcker. Syftet med det har bland annat
varit att kontrollera om de gift sig där inom sju månader, vilket i så fall kan
misstänkas vara anledningen till flytten. Även här har sju månader alltså valts
som kriterium, vilket gjorts dels på grund av att äktenskapet kan ha haft
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261 Numera finns stora delar av Sveriges kyrkböcker en bra bit inpå 1900-talet digitalt tillgängliga via internet
och siter som <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-11-24 och <www.arkivdigital.se>, 2016-11-
24. Så var dock inte fallet på samma sätt när de demografiska studierna gjordes och utflyttarna till andra
delar av landet har inte ansetts utgöra mer än ett marginellt bortfall, varför ingen komplettering gjorts.
262 Se Lext 1984, s. 186f, 313f.

samband med en graviditet och dels för att man kan misstänka att ett bröllop
inom den tiden var planerat i samband med flytten. Huruvida de utflyttade
som inte gifte sig flyttade tillbaka till undersökningsområdet inom två år har
även kontrollerats, i vilka fall de inte har avförts ur livscykelstudien. Då hade
barnen inte hunnit bli så stora vid återflytten, varför de fortfarande utan tvekan
hade en inverkan på kvinnans möjlighet till giftermål. Dessutom var kvinnorna
vanligen tämligen unga vid flyttningarna – sällan över 30 år – varför de ändå
med få undantag kom att leva de allra flesta av sina fertila år inom undersök -
ningsområdet. I några fall flyttade kvinnan ut ur området, återkom, flyttade
ut igen och återkom en andra gång. I de fallen är det den totala tiden utanför
området som avgör om kvinnan avförts eller inte, det vill säga att två år och
en dag är vad som sammanlagt krävs för att hon inte längre ska ingå i studien.
Tvåårsregeln gäller de som blivit kvar i Norrland, vilket är det bestånd av
kyrkböcker som fanns tillgängligt på Forskningsarkivet vid Umeå universitet
och Landsarkivet i Härnösand när undersökningen gjordes. De som flyttat till
exempelvis Stockholm och andra delar av landet har av arbetsekonomiska skäl
avförts direkt och i statistiken införlivats bland bortfallet, det vill säga de
utflyttade som inte gifte sig inom sju månader.261

En rad uppgifter och variabler från kyrkböckerna har registrerats i databas -
programmet Microsoft Access, exempelvis kvinnans födelsedatum, vigsel -
datum och persondata om hennes eventuella make inklusive yrke och social
tillhörighet. Uppgifterna om de ogifta mödrarna har sedan i databasprogrammet
länkats till motsvarande personuppgifter om barnen, inklusive uppgifter om
barnafadern och farföräldrarna i de fall mannen är känd. Det sistnämnda har
gjorts eftersom de kända barnafädernas sociala bakgrund i förhållande till
kvinnans också är av relevans för undersökningen.
Det är naturligtvis en metodologisk begränsning att avgränsningarna av

undersökningsområdena gör att en stor del av de ogifta mödrarna måste filtreras
bort eftersom de flyttat ut ur områdena. Å andra sidan hade ett större heterogent
område behövt undersökas för att täcka in flyttningarna och begränsa bortfallet
till ett minimum. Migrationen ut ur området är dessutom en faktor av relevans
för den sociala utsattheten. I stort sett är representa tivi teten ändå god, då samt -
liga ogifta mödrar som födde sitt första barn inom res pek  tive undersök nings -
område de valda åren ingår i livscykelkohorterna. Beträf  fande barnafä der na, är
mörkertalet däremot större eftersom många av dem inte förekommer i källorna.
Ett annat metodproblem, som är särskilt relevant under den andra under -

sökningsperioden, är att en person kan ha varit skriven på en plats men vistats
någon helt annanstans.262 När husförhören upphörde, vilket på många håll



inträffade under 1800-talets sista decennium, minskade sannolikt kont rollen
och möjligheterna att upptäcka personer som i strid med lagen flyttat utan att
ha anmält det.263 Mobiliteten hade också vid denna tid ökat i takt med den
ökade urbaniseringen och industrialiseringen. I vissa fall är det uppenbart att
en person vistats flera år på en annan ort innan hon eller han kanske slutligen
skrevs där. Det kan t.ex. stå ”vistas i Marieberg, Bjärtrå [församling]” i margi -
na len i husförhörslängden för en kvinna som är skriven i Nordingrå. Så små -
ning om kanske hon födde ett barn i det relativt närbelägna Bjärtrå, varför hon
i så fall förekommer i båda födelseböckerna. Bjärtrå räknades i det fallet endast
som nedkomstort, varför en attest därifrån skulle skickas till hem församlingen,
som i detta fiktiva exempel alltså var Nordingrå. Om så var fallet räknades
Nordingrå även i Statistiska centralbyråns officiella statistik som den ort där
barnet var fött. Inte minst av den anledningen – att den officiella statis tiken
för församlingarnas utomäktenskapliga födslar annars hade måst mani pu  -
leras – har jag konsekvent låtit de ogifta mödrarna ingå i studien till dess att
ett officiellt flyttdatum påträffats i kyrkböckerna. Dessutom är det naturligtvis
också vanskligt att veta i vilken utsträckning de vistades i den för samling där
de inte var skrivna. Det kan exempelvis ha handlat om säsongs arbete.

Barnavårdsmannahandlingar

Den nyare kyrkboksstudien (kapitel 5) från åren kring införandet av Lag om
barn utom äktenskap 1918 har länkats till en undersökning av barnavårds-
mannaliggare. De började föras det året i och med att barnavårdsmanna re -
formen implementerades. Liggaren är ett slags diarium över barn med tillsatta
barnavårdsmän.264 Där registrerades på ett tryckt uppslag barnets och 
moderns namn, liksom faderns om faderskapet var fastställt genom antingen
erkännande eller dom.265 Vem barnavårdsmannen var och datumen när han
eller hon tillsatts och entledigats framgår också och det fanns även en ruta
för anteckningar av åtgärder som denne vidtagit. 
Det som har undersökts med hjälp av liggaren är för det första om samtliga

utomäktenskapliga barn, eller hur många av dem, som tilldelades den nya funk -
tionären. Hur lång tid efter, alternativt före födseln en barnavårdsman till sattes
har också registrerats och eventuella uppgifter om faderskap har länkats till
kyrkboksstudien. Det visade sig att inte riktigt alla fastställda faderskap har
antecknats i kyrkböckerna, varför således värdefulla uppgifter om barna fä -

55

263 Närvaroplikten vid husförhören upphävdes i en Kunglig förordning 21/9 1888. För att folkbokföringen
och mantalsskrivningen skulle fortsätta att fungera, infördes i stället en bestämmelse år 1894 att alla fastig -
hetsägare vid antingen ett möte, alternativt skriftligen, skulle meddela vilka som bodde på hans eller hennes
ägor (Lext 1984, s. 179). 
264 Det var lagstadgat att detta register skulle föras (Barbro Nordlöf, Barnets rätt och bästa: en studie i
barnavårdsverksamheten i Stockholm, Stockholm 1997, s. 16). 
265 Det förekommer ibland också att namnet på den som kvinnan uppgivit antecknats även om faderskapet
inte var fastställt, t.ex. för att mannen inte kunnat spåras.
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266 Det tycks som att rapporteringen till pastorsämbetet inte alltid har fungerat, vilket särskilt kan gälla fall
där faderskapet fastställts en relativt lång tid efter barnets födelse.
267 Nordlöf 1997, s. 14. Akterna hade kunnat belysa barnens och i viss mån mödrarnas vardag, men de har
valts bort eftersom det skulle ha varit ett mycket tidskrävande arbete som knappast skulle ha tillfört särskilt
mycket till livscykelstudien. Representativiteten hade antagligen inte heller varit särskilt god eftersom ett
varierande antal är bevarade. Bland det som kan ingå i akterna är lagstadgade erkännanden om faderskap,
brev barnavårdsmannen fått eller skrivit med anledning av barnet, samt räkneböcker och kvitton med upp-
gifter om underhåll som betalats av barnafadern.
268 Se t.ex. F. M. L. Thompson, The rise of respectable society: A social history of Victorian Britain, 
1830–1900, Cambridge, MA, 1988, s. 93; Lawrence Stone, “Social Mobility in England 1500–1700”, i Past
& Present, No. 33 1966, s. 34ff.
269 Om det varit möjligt hade det kunnat vara värdefullt att kombinera yrkestitlarna med t.ex. inkomstupp-
gifter och förmögenhet, men i den mån sådana uppgifter är tillgängliga via exempelvis taxeringslängder,
hade det på grund av källsituationen varit ett alltför omfattande arbete. Se Hans Norman, Från Bergslagen
till Nordamerika: studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångs-
punkt från Örebro län 1851–1915, Uppsala 1974, s. 171. Han skriver där: “social ställning kan givetvis
mätas med olika variabler såsom inkomst, utbildning, boendestandard, egendomsägande osv. Det stöter
dock på stora svårigheter att få dessa faktorer komplett registrerade”.
270 Bart Van de Putte & Andrew Miles, ”A Social Classification Scheme for Historical Occupational Data”,
i Historical Methods, Vol. 38, No. 2 2005.
271 Van de Putte & Miles 2005, s. 63.

derna har erhållits.266 Bortsett från att inte alla liggare är bevarade ger denna
undersökning en bra bild av hur implementeringen av barnavårds manna -
reformen initialt tog sig uttryck. För vissa barn finns särskilda akter bevarade
som innehåller diverse handlingar som barnavårdsmannen lämnat efter sig,
inklusive brev och sådant som denne var skyldig att anteckna, men de har inte
använts i föreliggande undersökning.267

Socialgruppsindelning

Möjligheterna till social mobilitet anses av vissa forskare särskilt synliggöras
genom valet av äktenskapspartner och är i denna avhandling en av de huvud -
sak   liga metoderna för att studera kvinnans sociala utsatthet.268 För att få en
upp  fattning om hur kvinnornas sociala status förändrades i samband med att
de gifte sig har därför en indelning av männen och kvinnorna i olika sociala
grup   per gjorts, vilken uteslutande är baserad på de yrkestitlar som förekom-
mer i kyrkböckerna.269 I de fall där barnets föräldrar inte ingick äktenskap
har också en jämförelse gjorts med de kända barnafäderna. Som framgått är
det kvinnans fars titel som använts. I vissa fall har hennes styvfars eller ogifta
mors titel regi st          rerats om kvinnan själv var ”oäkting”, eller om hennes far
var avliden och modern om  gift. 
Sociologen Bart Van de Putte och historikern Andrew Miles använder sig i en

studie av partnerval i industriella miljöer i England och Belgien 1800–1918 av
yrkes klassifikationssystemet HISCO som Miles varit med om att konst ruera.270

Teoretiskt utgår de från social power som organisationsprincip, som handlar
om möjligheterna att påverka sina chanser i livet.271 Den status ett yrke medför
anser de vara både ekonomiskt och kulturellt betingad. Detta synsätt, som har



rötter na i Max Webers klassbegrepp, tillämpas även i före liggande studie.272

Vil  ken social klass man tillhör handlar alltså inte uteslutande om pengar och
vad man tjänar, utan snarare ytterst om makten att få sin vilja igenom gentemot
and  ra i en social relation, vilket även är beroende av den statusgrupp man
tillhör.273

Att ekonomiska faktorer och tillgång till resurser har betydelse för inflytande,
prestige m.m. råder det i stort sett konsensus om.274 Beträffande kulturella fak -
torers i viss mån isolerade betydelse för vilken status och prestige ett yrke medför,
råder det däremot mer skilda uppfattningar. 275 Enligt det synsätt jag väljer att
applicera handlar det i linje med Van de Putte och Miles om inflytan det från
samhällsrelaterade värderingar, vilka ger vissa yrken högre prestige och status.
I de flesta miljöer värderas t.ex. kvalificerat arbete, utfört av exem pelvis statliga
tjänstemän, högre än det en industriarbetare utför. Detta efter som de förra
vanligen ”are more clever and need to think”, medan okvalifi cera de arbe t  are
utför ett mer tråkigt och monotont arbete, som därför värderas lägre i klass hier -
arkin. Oavsett vad en person utför för arbete kan i vissa fall även en ren titel,
som exempelvis friherre (baron) eller filosofie magister, mer eller mindre auto -
matiskt medföra en viss status. Omgivningen kan ibland till och med sakna när -
mare kunskap om vad personen i fråga har för egentlig syssel sättning.276

Socialgruppsindelningen är baserad på en yrkeskodning utvecklad vid Demo -
grafiska databasen vid Umeå universitet, vilken i några fall har modi fie rats.277

Samtliga klassificerade yrken finns presenterade i bilaga 2. Data basens indel -
ning bygger delvis på det klassifikationssystem som utveck lades av fors kare
som ingick i migrationsprojektet ”Sverige och Amerika efter 1860” vid Histo -
riska institutionen på Uppsala universitet på 1960 och 70-talen.278 De dela de
in de registrerade titlarna i följande grupper:
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272 Van de Putte & Miles 2005, s. 63; John Scott, Stratification and Power: Structures of Class, Status and
Com mand, Cambridge 1996, s. 22; Anthony Giddens, The class structure of the advanced societies, London
1981, s. 48.
273 Scott 1996, s. 22.
274 Lotta Vikström, Gendered Routes and Courses: The Socio-Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-
Century Sundsvall, Sweden, Umeå 2003, s. 49; W.G. Runciman, “How many classes are there in contem-
porary British society?”, i Sociology Vol. 24, No. 3 1990, s. 377.
275 Van de Putte & Miles 2005, s. 65; Scott 1996, s. 102; Frank Parkin, Class inequality and political order:
social stratification in capitalist and communist societies, London 1971, s. 34f; Donald Treiman, “A standard
occupational scale for use with historical data”, i Journal of Interdisciplinary History, Vol. 7, No. 2 1976.
276 Van de Putte & Miles, 2005, s. 65f.
277 Det internationella yrkesklassificeringssystemet Hisclass, vars 12 grupper i stora drag är kompatibla med
de sju socialgrupperna i föreliggande studie, hade också kunnat användas. Hisclass var dock inte imple men -
terat när klassificeringen och de uträkningar som bygger på socialgruppsindelningen gjordes och särskilt
Hisclass indelning i medium skilled, lower skilled och unskilled workers hade behövt modifieras för att passa
föreliggande studie. Då jag redan gjort uträkningarna och tagit ställning till var vissa mer eller mindre svår -
klassificerade titlar skulle placeras valde jag att använda den befintliga klassificeringen utifrån demografiska
databasens indelning (se bilaga 2). Om Hisclass se Marco H. D. van Leeuwen & Ineke Maas, Hisclass: A 
Historical International Social Class Scheme, Leuven 2011.
278 Se Norman 1974, s. 326ff; Kronborg & Nilsson, 1975, s. 192ff.
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279 Norman 1974, s. 327ff; Kronborg & Nilsson 1975, s. 193.

Ia) Storföretagare, godsägare.
Ib) Högre tjänstemän, akademiker.
IIa) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel.
IIb) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare.
III) Bönder, brukare, arrendatorer.
IV) Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare.
Va) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring.
Vb) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete.279

Jag har valt att slå ihop Ia och Ib till socialgrupp 1, samt IIa och IIb till social -
grupp 2. Socialgrupp 3 och 4 har skapats utifrån samma kriterier som ovan.
De okvalificerade arbetarna utgör i min indelning socialgrupp 5. Dessutom
har skapats en sjätte grupp för torpare, då de i Norrland, till skillnad från mer-
parten av övriga Sverige mestadels var självägande och är intressanta för en
jämförelse med bondeklassen. Grupp Vb i ovanstående klassificeringsschema
utgör slutligen den sjunde och sista gruppen i min indelning. Till torpargrup-
pen har också indelta soldater förts, eftersom det har antagits att de hade lik-
nande villkor som självägande torpare med avseende på brukningsenhetens
storlek. Uppdelningarna i grupperna 5–7 grundar sig också på att industri -
arbetare generellt tjänade mer än jordbruksarbetare, samt att torpare med
egen jord bör ha varit mer självförsörjande än jordbruksarbetare, inhysingar,
med flera i socialgrupp 7. Under arbetets gång har det emellertid visat sig 
rele vant att i många sammanhang skilja enbart på vad som internationellt
benämns: Upper, Middle, respektive Lower Strata, eller tre sociala skikt. 

Klassifikationsschemat blir då enligt följande: 

Övre skiktet

1. Storföretagare, godsägare, högre tjänstemän, akademiker.
2. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel, 
lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare.

Mellanskiktet

3. Bönder, brukare, nybyggare, arrendatorer.
4. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare.

Det undre skiktet

5. Okvalificerade arbetare.
6. Torpare och soldater.
7. Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete, inhysingar, 
backstugusittare, med flera egendomslösa grupper.



De tre skikten kan, om man så vill, benämnas över-, medel- och underklass.
Självklart är vissa problem behäftade med en yrkesklassificering. Man kan
exem pelvis inte med säkerhet veta om en titel i kyrkboken är aktuell eller
flera år gammal, men att länka till annat källmaterial är inte heller tänkbart
med en rimlig arbetsinsats.280 Som historikern Hans Norman skriver kan det
också i vissa fall vara svårt att korrekt klassificera en yrkestitel. De flesta titlar
har dock på ett logiskt sätt klassificerats av Demografiska Databasen utifrån
de ovan angivna kriterierna i klassifikationsschemat. De tveksamma fallen
gäller nästan uteslutande titlar med få innehavare, varför de inte bör påverka
resultaten nämnvärt. 
Ett annat problem är att det inte är säkert att en yrkestitel i kyrkboken nöd -

vändigtvis korrekt preciserar vad dess innehavare utförde för arbete.281 Inte
minst kan det vara fallet beträffande hantverkaryrken. Exempelvis kan en
”mura  re” som förts till socialgrupp 4, i själva verket ha varit en murar mästare
med egen rörelse, i vilket fall han borde ingå i socialgrupp 2. Även en hantverkare
som uppges vara arbetare kan i själva verket ha varit en gesäll.282 Enligt Norman
hade dylika felregistreringar i viss utsträckning ett samband med vad personen
i fråga själv uppgav för prästen.283 Ett problem av liknande art är att en änka,
vars man hade ett högstatusyrke, kanske hade sjunkit ned i fattigdom efter att
maken avlidit. Det framgår ibland genom att prästen t.ex. skrivit ”fattig” i hus -
förhörslängdens anmärkningskolumn. Detta dilemma är högst relevant i före -
liggande arbete eftersom kvinnornas sociala status i samband med ingående av
äktenskap är synonymt med deras fars yrke och i vissa fall hade denne avlidit
åratal innan vigseln i fråga. Om inte kvinnan fick en styvfar, vars titel i så fall
har använts, har jag, i avsaknad av alternativ, ändå valt att klassificera utifrån
faderns titel. I likhet med andra problem som tagits upp i detta avsnitt går det
inte att lösa på annat sätt, eftersom det uteslutande är kyrkboksuppgifter som
använts och att andra lösningar skulle varit för tidskrävande.

Mikrohistoriskt perspektiv

Framhållas bör att det i denna avhandling används ett mikrohistoriskt 
an     grepps   sätt. Mikrohistoria innebär att man tar avstamp i exempelvis en 
indi  vid eller som här i den lokala miljön. Man kommer studieobjekten nära
och kan undersöka perspektiv och infallsvinklar och ställa frågor som på grund
av meto den och arbetsbördan är omöjliga eller svåra att täcka in i en större
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280 Enligt historiedemografen Lotta Vikström var yrkestitlar inte någon central uppgift för prästen att notera,
utan ändrades oftast i samband med händelser som husförhör, giftermål och flyttningar. Den som inte änd-
rade civilstånd och uteblev från ett husförhör – för att inte tala om tiden efter att husförhören upphört –
kunde således uppbära en felaktig titel i flera år (Vikström 2003, s. 46. Se även Bengt Berglund, ”Husför-
hörslängdernas befolkningsstatistiska källvärde: en undersökning baserad på externt material rörande 
anställda vid Jönköpings tändsticksfabrik 1875 och 1900”, i Historisk tidskrift nr 1 1978, s. 53f, 67f).
281 Se Norman 1974, s. 325.
282 Se Norman 1974, s. 325f; Van de Putte & Miles 2005, s. 68.
283 Norman 1974, s. 326. Hur noggrann prästen var när han skrev in titeln spelade naturligtvis också in.
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284 Reay 2002, s. 258.
285 Se t.ex. Anna Götlind & Helena Kåks, Handbok i konsten att skriva mikrohistoria, Stockholm 2004, 
s. 25ff.
286 David Warren Sabean, Property, Production and Family in Neckarhausen, 1700–1870, New York 1990,
s. 10.
287 Se Reay 2002, s. 261, där han uttrycker det som följer: ”if my geographical focus is narrow, I trust that
this is more than compensated by its methodological range”.
288 Se Reay 2002, s. 261.

gene  rell makrostudie. I en sådan kan komplexa företeelser och sammanhang
lätt missas. Eller som Barry Reay skriver:

The advantage of placing a small community under the microscope is that it becomes
possible to see and explore the complexity of social interaction and economic
processes.284

Social interaktion är delvis vad denna avhandling undersöker och att komma
åt sådana processer kräver en relativt komplicerad analys, som exempelvis en
närläs ning av protokollen från faderskapsrättegångarna. 
En stor kvantitativ studie kan t.ex. via brottsstatistik avslöja hur många män

som fälldes att betala underhåll i ett större område, men inte analysera vilken
bevisning som krävdes i de enskilda fallen. En makrostudie av digitaliserade
kyrkböcker kan med hjälp av ett stort statistiskt underlag undersöka
utomäktenskapliga barns späd barnsdödlighet och om deras mödrar gifte sig,
men att länka barnen till en fader som endast nämns i ett faderskapsmål eller
en barnavårdsmanna handling är betydligt mer komplicerat. Detsamma gäller
om hänsyn, som i före liggande studie, tas till exempelvis mannens sociala
bakgrund. Som vi har sett har många undersökningar till stor del fokuserat på
hur många ogifta mödrar som så småningom gifte sig, men det är inte i sig
tillräckligt för att få en tillfreds stäl lan de uppfattning om deras sociala utsatthet.
Just bruket av ett flertal källor är van ligt i mikrohistoriska studier och att
enbart säga något om den sociala utsattheten utifrån kyrkböckerna och kvin -
nor nas giftermåls mönster kan vara vanskligt.285 Den amerikanska histori kern
David Warren Sabean har uttryckt det som att det lokala erbjuder en plats
(locus) för att observera relationer och det är just det som står i fokus när, som
i föreliggande studie, den sociala utsatt heten i lokalsamhället undersöks utifrån
olika källor som länkas till varandra.286

För att som enskild forskare kunna göra sådana länkningar mellan källorna
som i föreliggande studie krävs att man begränsar sig. Med hjälp av den lokala
miljön kan man ändå komma åt perspektiv som är intressanta även i ett större
sammanhang.287 Därför har tre relativt närliggande områden med olika förut -
sättningar valts ut enligt ovan. Syftet är som sagt också att även kunna säga
något om det generella, vilket är skillnaden gentemot en lokalt baserad fall -
studie. Det lokala är alltså inte isolerat från större skeenden.288 Reay menar
att lokalsamhället ”is the site for exploring significant social change and for
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teasing out important historiographical issues”.289 Han trycker också på att
det är omöjligt att förstå samhällets och kulturens inverkan utan detaljstudier
på den lokala nivån, vilket också i allra högsta grad är relevant när man studerar
tre områden med olika förutsättningar.290

Avhandlingens utgångspunkter och disposition

Avhandlingen tar avstamp i forskningsläget och den olika syn på de ogifta möd-
rarnas livsbetingelser som, något förenklat, representeras av två ståndpunkter.
Å ena sidan den mörka bild som representeras av främst Jonas Frykman och
Birgit Persson, men också av Monika Edgren, Iréne Artaeus, samt utifrån barna -
mordsrättegångar av Marja Taussi Sjöberg och Britt Björnfot. Å andra sidan
har vi de forskare som modifierat bilden av den långtgående stigmatisering
som ogifta mödrar riskerade att drabbas av. De senare representeras exempelvis
av Sten Carlsson, Sigrid Håkansson, Anders Brändström, Barry Reay, samt 
Ingrid Eriksson Karth och John Rogers. Spektrat sträcker sig grovt sett från
Frykmans bild av den utfrysta ogifta modern i bondesamhället, till den mycket
höga vigselfrekvens som Brändström funnit i Sundsvallsområdet. Den sociala
utsattheten urskiljs av den grad av stigmatisering de ogifta mödrarna utsattes
för. Det är rimligt att anta att graden av utsatthet kan ha skiljt sig ganska mycket
åt mellan områdena och också att den förändrats över tid. Det är tänkbart att
Frykman och Persson kan ligga närmare sanningen beträffande ett enskilt 
område under en eller båda undersökningsperioderna, medan den andra stånd-
punkten i befintlig forskning kan ha mest rätt beträffande exempelvis Sollefteå.
I takt med den modernisering som ägde rum kring förra sekelskiftet är det
också, i linje med vad Frykman är inne på beträffande södra och mellersta
Norrlands skogsbygder, möjligt att attityderna gentemot ogifta mödrar hade
mildrats i början av 1900-talet. De två huvudhypoteserna som formulerades 
i syftet är alltså att ogifta mödrar under båda undersökningsperioderna bör ha
varit mindre socialt utsatta i Sollefteå än i Nordingrå och Nordmaling och att
de under 1860-talet bör ha varit mest utsatta i Nordmaling. De förmodade
skillnaderna mellan Sollefteå och de andra områdena bör i viss mån ha haft
ett samband med religionens större betydelse i Nordingrå och Nordmaling.
Det är också särskilt intressant att anknyta till De Langhe och Mechant och
de skillnader de finner mellan områden av olikartad socio-ekonomisk karaktär.
I den mån områdena var agrara läggs i första hand tonvikten på böndernas
numerär i jämförelse med torpare och obesuttna inklusive arbetare och annars
främst på det undre skiktets numerär i förhållande till mellanskiktet och det
övre skiktet.



Närmast följer ett bakgrundskapitel (kapitel 2), där bland annat kvanti   fie   ringar
av områdenas socio-ekonomiska struktur ingår. Därefter vidtar de empiriska
kapitlen, som utgörs av en mikrodemografisk delstudie och en studie av fader -
skapsrättegångar för respektive undersökningsperiod (kapitel 3–6). Kapitel 3
är i första hand uppbyggt kring en livscykelanalys av de ogifta mödrar som
födde sitt första utomäktenskapliga barn under 1860-talet (1863–65 beträf -
fande Sollefteå). I kapitel 4 undersöks vilken bevisning som krävdes för ett
visst domslut i faderskapsrättegångarna under samma decennium. Kapitel 5
och 6 har grovt sett samma upplägg som kapitel 3 respektive 4 och behandlar
ett antal år före och efter införandet av Lag om barn utom äkten skap 1918.
I kapitel 6 ingår också ett avsnitt baserat på barnavårds manna liggare. Sist
följer kapitel 7 i vilket slutsatserna sammanvävs och diskuteras.
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Kapitel 2. Bakgrund

Detta kapitel består av kontextuell bakgrundsinformation och inleds med 
beskrivningar av undersökningsområdenas karaktär. Sedan följer ett avsnitt
om äktenskap och frieri och slutligen redogörs för relevant lagstiftning beträf -
fan de ogifta mödrar, utomäktenskapliga barn och utomäktenskapliga barna -
fäder.

Undersökningsområdena
Sollefteå tingslag

Sollefteå tingslag utgjordes under 1860-talet av ett relativt vidsträckt område
och bestod förutom moderförsamlingen även av församlingarna Multrå, Ed,
Långsele, Graninge, Resele, Ådals-Liden och Junsele. De var då samtliga täm-
ligen glesbefolkade landsbygdsförsamlingar som i huvudsak var jordbruks-
baserade. Långt ifrån alla jordbrukare var dock självägande bönder, utan det
fanns nästan lika många torpare. Marja Taussi Sjöberg, som skrivit om tinget
i Sollefteå år 1865, nämner att det då fanns ett ”visst industriellt inslag” i 
moder församlingen, liksom i Långsele.1 I Graninge hade Västernorrlands första
järnbruk anlagts redan 1673, vilket dragit till sig arbetskunnigt folk uti  från.2

Graninge bruk låg ungefär tre mil sydväst om Sollefteå.
Ett järnbruk anlades även i Sollefteå år 1737 och dess produktion ökade

successivt genom resolutioner och privilegier från Bergskollegium, tills det fick
”oinskränkt smidesrätt” år 1851.3 I Sollefteå startades också ett bryggeri 1857,
vars grundare brygg mästare Zeunert givit namn till det på 1990-talet etablerade
ölmärket. I övrigt fanns i modersocknen även ett visst inslag av hantverks-
industri. Enligt lantmätare Olof Forslöfs sockenbeskrivning från 1859 var
skogshantering och fiske andra binäringar till huvud näringen jordbruk.4

Fem av de åtta församlingarna som ingick i Sollefteå tingslag har sin befolk -
ning till mycket stor del koncentrerad till Ångermanälvens älvdal (Ådalen).5

Så hade det enligt lantmätare Forslöf varit sedan urminnes tider. Uppe på de
omgivande skogklädda bergen ovanför älvdalen fanns endast fäbodar.6Orsaken
är den bördiga jorden i älvdalen. Enligt Nordisk familjebok från 1922 hade
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landskapet Ångermanland ganska mager jordmån, något som dock inte gällde
”invid vattendragen, i synnerhet Ångermanälven […], som flerstädes bestå av
god lermylla”.7 Älvdalens fördelaktiga läge beskrivs också av lantmätare
Stiernström i hans sockenbeskrivning för Ed, rakt norr om moderför sam lingen,
där också den bördiga marken i älvdalen betonas. Han nämner även att det
hår dare klimatet i de högre belägna skogstrakterna gjorde att tidiga frostnätter
i princip varje år hotade att förstöra korn- och potatis skördarna.8

Långsele socken, som är belägen mellan Sollefteå och Graninge, hade på
liknande sätt sin befolkning koncentrerad kring Faxälven, som några kilometer
norr om Sollefteå sammanflyter med Ångermanälven. I Långsele församling
fanns Forsse bruk som anlades år 1805. De tre församlingarna med järnbruk
var för övrigt med sina 8–10 per soner/kvadratkilometer tingslagets mest
folktäta.9

Multrå, som var annexförsamling till Sollefteå, ligger vid Ångermanälven
rakt nedströms tingslagets huvudort. Det är en relativt liten församling, som
vid tiden för denna avhandlings undersökningsperioder hyste att ganska stort
jordbruksproletariat.10

Den geografiskt största och mest avlägsna församlingen var Junsele. Kyrkbyn
ligger drygt sju mil norr om Sollefteå. Där fanns förutom bosättningar vid
Ångermanälven också ett flertal skogsbyar och ett inte obetydligt inslag 
av nybyggare. På 1860-talet var dock folktätheten i Junsele, liksom i grann -
sock nen Ådals-Liden, endast ca 1–2 personer/kvadratkilometer.11 Huvudort i
Ådals-Liden är Näsåker, som ligger vid Ångermanälven fyra mil uppströms från
Sollefteå och som är berömt för hällristningarna vid Nämforsen från äldre
bronsålder och yngre stenålder.
Mellan Ådals-Liden och Ed ligger Resele församling, som liksom grann -

församlingarna är en mycket naturskön trakt, med en djup älvdal omgiven av
höga nipor och branter med bakomliggande berg.12 Enligt lantmätare Lidblom
år 1860 var huvudnäringen i Resele jordbruk och boskapsskötsel och man
odlade bland annat korn, blandsäd och havre. Han framhöll också att det vid
sidan om de självägande bönderna fanns ”en mängd torpare”.13

Som tidigare berörts bröts Resele, Junsele och Ådals-Liden ut ur Sollefteå
tingslag år 1882  och bildade det nya Resele tingslag, varför dessa socknar inte
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ingår i studien under den andra undersökningsperioden på 1910- och 
1920-talen. Den sammanlagda befolkningen i Sollefteå tingslag uppgick den
31 december 1864 till 10.828 individer.14 År 1910 hade befolkningen trots det
mindre geografiska området ökat till 12.097.15 Vid den tidpunkten hade
invånarna i Multrå, Ed och Graninge huvudsakligen sin utkomst från jord- och
skogsbruk, medan Sollefteå och Långsele var mer blandat med en del nytill -
kommen industri. Det var också i dessa båda socknar som den huvud sakligen
folkökningen ägde rum i början av 1900-talet.16 Jordbruken i tingslaget var
enligt Gustaf Sundbärg år 1910 ovanligt stora, åkerarealen uppgick då i medel -
tal till 15 ½ hektar. Avkastningen per hektar var dock svag och som berörts
ovan var andelen självägande bönder relativt låg.17 Samtliga järnbruk som
hörde till Graningeverkens Aktiebolag lades ner år 1899, vilket inkluderade
det i Sollefteå liksom Forsse bruk. I Forsse togs i stället ett träsliperi (pappers -
massefabrik) i drift år 1902.18

Långsele blev järnvägsknut 1896 i och med färdigställandet av Ådalsbanan
till Härnösand, varför SJ:s föregångare Kungliga järnvägsstyrelsen blev den
överlägset största arbetsgivaren i kyrkbyn.19 Som framkommit blev Sollefteå
tätort municipalsamhälle 1885, köping år 1902 och stad 1917. I anslutning till
kyrkbyn fanns en marknadsplats från och med 1600-talet, fram till 1874 då
den eldhärjades och de fasta marknadsbodarna förstördes. Dess tillkomst torde
ha haft ett samband med att Ångermanälven som längst är segelbar till Sollefteå
från havet. På 1860-talet var socknens centrum i princip en vanlig lantlig
kyrkby, men köpmän och hantverkare hade börjat etablera sig redan före 1874
och utvecklingen mot en modern tätort tog därefter fart.20 Befolkningen och
bebyggelsen hade även ett par årtionden före stadsprivilegierna erhållit en
stadsliknande karaktär med exempelvis flera hotell och restauranger. En
ansenlig del av ortens befolkning tillhörde i 1910 års folkräkning ”allmän tjänst
och fria yrken”, vilket till största delen berodde på etableringen av regementet
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Norrlands Trängkår (T3) 1898.21 Det kom, tillsammans med att också I 21 (då
I 28) förlades till staden (köpingen) 1911, att innebära att Sollefteå blev en
militärstad av rang.22

Nordingrå tingslag

Nordingrå tingslag bestod förutom modersocknen av församlingarna Ullånger
och Vibyggerå. De är alla belägna vid den natursköna kuststräcka som numera
kallas Höga Kusten, där skogsklädda berg och dalgångar avlöser varandra.23

Bebyggelsen är jämfört med Sollefteå tingslag mycket mer utspridd, med små
byar främst i dalgångarna. Alla tre socknarna hade vid mitten av 1800-talet
ett starkt inslag av självägande bönder. I Ullånger och Vibyggerå var t.ex. år
1855 40 procent av hushållsföreståndarna bönder eller motsvarande, vilket
är en relativt hög andel (se tabell 4 nedan sid 70).24

Området är rikt på såväl havsvikar som sjöar. Före de moderna vägarnas
tillkomst saknades det, bortsett från längs kustlinjen, emellertid länge effektiva
transportleder i denna till stor del relativt otillgängliga trakt. Någon industri -
alisering av stora mått har inte ägt rum i det forna Nordingrå tingslag. I moder -
socken anlades dock sågverk i byarna Salsåker, Måviken och Omne under
1800-talets sista decennier.25 I början av 1900-talet tillkom ytterligare några
sågverk, varav de flesta dock lades ner på 20- och 30-talen.26 Det i Salsåker,
som anlades på 1860-talet, var i drift till 1943 och var under en period ett av
de största i Norrland. I början av 1900-talet hade det över 200 anställda.27 En
mindre ångsåg drevs i Mäja, Ullånger 1874–1903 och runt sekelskiftet 1900
anlades även ett i det närbelägna Äskja.28 Jordbruket i tingslaget uppgavs av
Gustaf Sundbärg år 1910 vara medelmåttigt, men var länge den dominerande



näringen.29 Tillsammans med fisket försörjde det exempelvis fram till mitten
av 1800-talet uppåt 90 procent av befolkningen i Nordingrå socken.30

Området fortsatte att vara en utpräglad jordbruksbygd långt in på 1900-talet.
Ännu 1910 kunde två tredjedelar av invånarna i tingslaget klassificeras som
jordbruksbefolkning.31 Trakten har fortfarande en relativt stor glesbygdsprägel.
Orterna i det forna Nordingrå tingslag är alla förhållandevis små, och den
generella folkökningen på riksplanet i slutet av 1800-talet fick inte någon
nämnvärd motsvarighet i dessa tre kustsocknar.32 En yrkesgrupp värd att
notera vid den aktuella tiden är de så kallade strandfiskarna som var särskilt
framträdande i moderförsamlingen, där de bodde och verkade i fiskesamhällen
som exempelvis Mjällom och Norrfällsviken. Denna näring hade dock minskat
i betydelse i Nordingrå församling redan i mitten av 1800-talet.33

Enligt lantmätaren Johan Roman var linvävnaden långt in på 1800-talet
Ullånger sockens främsta inkomstkälla, men den hade vid århundradets mitt
minskat i betydelse.34 Den var också av ekonomiskt vikt i Vibyggerå försam -
ling.35 Före 1900-talet fanns i den församlingen ingen betydande industri. Värt
att nämnas är förekomsten av några vattensågar som drevs några veckor per
år.36 År 1907 startades i kyrkbyn Docksta varv, som snart kom att bygga motor -
båtar och som omkring 1915 inledde ett långvarigt samarbete med lotsverket
och så småningom byggdes där även bilfärjor.37 Vid kustlinjen i Vibyggerå finns
några bergstoppar som når omkring 250–300 meters över havet. Den mest
kända av dessa är Skuleberget. Folkmängden i de tre försam lingarna uppgick
den 31 december 1865 till 6605 personer, varav knappt hälften (3100) bodde
i Nordingrå.38År 1910 hade invånarantalet i tingslaget ökat marginellt till 7635.39

Nordmalings tingslag

Nordmalings tingslag omfattade fram till maj 1913 församlingarna Nordmaling
och Bjurholm. De ligger i landskapet Ångermanland, men hör sedan över 200
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32 Sundbärg 1910, s. 235; FOARK, SCB, Summariska folkmängdsredogörelser, Västernorrlands län år 1865,
Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå församling. Mikrofiche; RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolknings -
statistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:5, arbetstabeller ang. ålder, kön och civilstånd för
Nordingrå, Ullånger respektive Vibyggerå församling.
33 C. V. Karlsten, Beskrivning hörande till Nordingrå socken, 1855, s. 11, msk, Härnösands bibliotek.
34 Roman 1852, s. 2ff
35 Sjödin 1971, s. 286.
36 Sjödin 1971, s. 285, 292, 204.
37 Alvar Nordström, ”Industrin efter 1914”, i Nordström 1971, s. 312.
38 FOARK, SCB, Summariska folkmängdsredogörelser för Västernorrlands län år 1865, Nordingrå, Ullånger,
respektive Vibyggerå församling. Mikrofiche.
39 RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:5, 
arbetstabeller angående civilstånd för Nordingrå, Ullånger, Vibyggerås församling.



år tillbaka till Västerbottens län.40 In på 1900-talet hade en majoritet av 
invånarna sin utkomst från jordbruket.41 Tingslaget genomkorsas av Öre älv,
vid vilken Bjurholms kyrkby är belägen. Området är starkt religiöst präglat
med många missionshus ute i byarna och som framkom i kapitel 1 verkade
under 1800-talet bland annat väckelserörelsen Jakob Jansarna i Nordmalings
församling.42 En inte obetydlig arbetsgivare i socknen var Olofsfors bruk, som
grundades 1762 och det fanns även ett antal mindre sågverk. Under 1800-talet
var fiske och säljakt viktiga näringar i Nordmaling.43 I Rundvik några kilo -
meter söder om Nordmalings kyrkby anlades på 1860-talet en ångsåg som
kom att ge upphov till många arbetstillfällen.44 Vid sekelskiftet 1900 arbetade
ungefär 200 personer på Rundvikssågen. Gustaf Sundbärg uppgav i emigra-
tionsutredningen att folkökningen i tingslaget var stark under 1800-talet. 45

Bjurholms församling hade under båda undersökningsperioderna till allra
största delen en agrar karaktär.46 De självägande bönderna dominerade. År
1870 fanns det ungefär 250 självägande bönder i församlingen, vilket kan
jämföras med 80 torpare och blott 28 arrendatorer (landbönder).47 Vad gäller
förutsättningarna att bedriva jordbruk var Bjurholm en heterogen socken. 
I en reseskildring från 1908 nämns ”jordbrukets goda och säkra utveckling” 
i östra delen av socken, medan jordmånen uppgavs vara mager och byarna
små och fattiga i den västra delen av socknen som gränsar till Lappland.48

Omkring tre fjärdedelar av socknens då 478 hemman brukades fortfarande av
själv ägande bönder. 49 Någon industri av betydelse fanns inte. Enligt Sundbärg
hade en tidigare befolkningsökning avstannat.50

Den 1/5 1913 bildades Hörnefors församling genom att smärre delar av
Nordmalings och Umeå landsförsamling bröts ut och sammanfogades. Den nya
församlingen kom att höra till Nordmalings tingslag, varför Hörnefors ingår i
undersökningsområdet under denna avhandlings andra undersökningsperiod.
Därmed ökades också industribefolkningens andel. Samhället Hörnefors, som
tidigare hörde till Umeå landsförsamling, är en gammal bruksort med anor från
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40 Till år 1810 ingick Nordmaling och Bjurholm i Västernorrlands län.
41 <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, yrkesstatistik till den digitaliserade versionen
av 1910 års folkräkning.
42 Råde 1988, s. 116–25.
43 Tyko Lundkvist m.fl. Hembygdsboken – Nordmalings och Bjurholms socknars historia, Umeå 1962, 
s. 312.
44 Lundkvist m.fl. 1962, s. 312.
45 Sundbärg 1910, s. 251.
46 <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar> 2016-12-30, yrkesstatistik till den digitaliserade versionen av
1870 års folkräkning. Tyvärr saknas denna statistik för Nordingrå och Sollefteå tingslag eftersom 1870 års
folkräkning för Västernorrlands län inte är digitaliserad av SVAR.
47 <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, yrkesstatistik till den digitaliserade versionen
av 1870 års folkräkning.
48 ”Från Västerbottniska bygder. Resebrev II,” i Västerbottens-Kuriren 7/2 1911.
49 Lundkvist m.fl. 1962, s. 354.
50 Sundbärg 1910, s. 251.



1770-talet.51 Efter problem med lönsamheten lades bruket slutligen ner år
1902, för att ersättas av en vattensåg.52 Mo och Domsjö startade 1906 en
sulfitfabrik (massa och pappersbruk) som året därpå erbjöd arbete åt 400 man
och var i drift till 1982. Bolagets direktör Frans Kempe anlade också på 
1890-talet ett vida omtalat sågverkssamhälle på några skär utanför byn
Norrbyn, vilket kom att få namnet Norrbyskär (Mo ångsåg) och som kom att
ingå i Hörnefors församling från och med att den bildades. År 1894 flyttade
231 personer till de tidigare obebodda öarna.53 Verksamheten fanns kvar till
1952 och den största produktionen nåddes år 1928.54 Kring 1925 översteg
befolk ningen på Norrbyskär 1000 personer för att därefter sjunka.55 Samtliga
boende hade åtminstone indirekt en relation till sågverket. Antalet fast
anställda arbetare ökade från 200 man år 1900 till över 400 30 år senare, för
att därefter successivt minska tills sågverket lades ned.56 Avhandlingens andra
undersök nings period ingår således i Norrbyskärs blomstringsperiod.
Den 31 december 1870 hade Nordmalings församling 6006 invånare och

Bjurholm 2709. 57 År 1910 hade den sammanlagda befolkningen i de båda
socknarna ökat till 14.446, varav 9.101 var hemmahörande i Nordmaling, som
nästan uteslutande stod för ökningen sedan 1870. 58 Hörnefors församling hade
den 31 december 1913 3.605 invånare.59

Yrkesstatistik utifrån folkräkningar

I detta avsnitt presenteras relevant yrkesstatistik utifrån den tillämpade
social gruppsindelningen. Den är baserad på antingen hela befolkningen i de
tre tingslagen, eller huvudsakligen på hushållsföreståndarna och har legat till
grund för de redan konstaterade socioekonomiska skillnaderna. Uppgifterna
är hämtade dels från tabellverkets digitaliserade folkmängdstabeller, dels från
digitaliserade folkräkningar från 1880 och 1910.60
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51 Sven-Ingemar Olofsson, Hörnefors historia, Umeå 1964, s. 30.
52 Olofsson 1964, s. 69.
53 Gudrun Norstedt, Norrbyskär: sågverksön i Bottenhavet, Umeå 1994, s. 27.
54 Norstedt 1994, s. 221.
55 Norstedt 1994, s. 217.
56 Norstedt 1994, s. 215.
57 SCB, Summariska folkredogörelser för Västerbottens län 1865 och 1870, Nordmalings respektive 
Bjurholms församling.
58 RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:5, 
arbetstabeller ang. ålder, kön och civilstånd, för Nordmalings och Bjurholms församling.
59 SCB, Summariska folkmängdsredogörelser för Västerbottens län för år 1913, Hörnefors församling.
60 Som framgått ovan har inte 1870 års folkräkning för Västernorrland digitaliserats, varför den 
inte kan användas för alla tre områdena (den finns endast tillgänglig för Nordmaling och Bjurholm 
eftersom Västerbottens län har digitaliserats). Därför används yrkesstatistik från tabellverkets 
befolkningstabeller från 1855 i kombination med uppgifter om titlar från den digitaliserade 
versionen av 1880 års folkräkning, vilken är tillgänglig för hela landet. Tabellverket var föregångaren
till Statistiska Centralbyrån, som inrättades 1860, och är namnet på de statistiska formulär som
prästerna hade i uppgift att fylla i och skicka in till Tabellkommissionen från och med 1749
(<http://www.cedar.umu.se/ddb/databaser-public-access/tabellverket-pa-natet/ >, 2016-12 23).



Beträffande yrkestillhörigheten bör påpekas att siffrorna från tabellverket och
folkräkningarna inte är helt kompatibla. Folkräkningarna till och med 1940 års
baserades visserligen i likhet med folkmängdstabellerna på husför hörs  längderna
och dess efterföljare församlingsboken.61Emellertid förefaller det som att antalet
pigor och drängar i folkmängdstabellerna ligger mycket närmare det verkliga
antalet jämfört med vad som uppges i husförhörslängderna. I de senare var
många yngre personer som tjänade ändå skrivna hos sina föräldrar.62 För att
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Tabell 4. Socialgruppstillhörighet i tabellverkets folkmängdstabeller från 1855
för klassificerade hushållsföreståndare med flera, exklusive pigor och drängar. 

Kommentarer: Tabellverkets material från 1855 saknas för de båda moderförsamlingarna Sollefteå och
Nordingrå. Ett betydande antal hantverkare har i tabellen förts till socialgrupp 2 eftersom de står som mäs-
tare, vilket av allt att döma i många fall är felaktigt med tanke på gesällernas ringa antal. Denna problematik
finns inte på samma sätt beträffande SVAR:s digita liserade folkräkningar. Anmärkningen ”med flera” i tabell -
huvudet kommer sig av att det även ingår hemmavarande barn i statistiken, som t.ex. hemmansägaresöner
och torpardöttrar.

Källa: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage1>, Folkmängds tabeller från
1855 för församlingarna: Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, Långsele, Multrå, Nordmaling, Resele och 
Ådals-Liden, 2016-11-24.

Socialgrupp Sollefteå 
tingslag 

Nordingrå 
tingslag 

Nordmalings 
tingslag 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

1.Storföretagare, högre tjänstemän, 
akademiker m.fl.  

4 0,2% 1 0,2% 0 - 

2. Lägre tjänstemän, småföretagare, 
hantverkare med mästartitel m.fl.  

131 8,1% 15 2,3% 44 3,6% 

3. Bönder, brukare, arrendatorer 490 30,3% 261 40,3% 472 38,2% 

4. Hantverkare utan mästartitel, 
kvalificerade yrkesarbetare. 

20 1,2% 14 2,2% 3 0,2% 

5. Okvalificerade arbetare 183 11,3% 52 8,0% 48 3,9% 

6. Torpare, soldater o. motsv. 431 26,7% 129 19,9% 230 18,6% 

7. Jordbruksproletariat m.fl. 357 22,1% 175 27,0% 437 35,4% 

Klassificerade 
totalt 

1616 100,0% 647 100,0% 1234 100,0% 

Oklassificerade 176 X 51 X 129 X 

61 <http://www.genealogi.se/wiki/index.php?title=Folkr%C3%A4kning&oldid=5947#cite_note-0>, 2016-12-
23; Lext 1984, s. 333. Tabellverkets material anses inte ha samma tillförlitlighet som folkräkningarna. Det
beror bland annat på att man inte kan vara säker på att prästerna i olika församlingar använde samma meto -
der, vilket kunde göra att statistiken inte alltid blev helt kompatibel och jämförbar (se Lext 1984, s. 335f;
Peter Sköld, Kunskap och kontroll: den Svenska befolkningsstatistikens historia, Umeå 2001, s. 254).
62 Det framgår indirekt av att även uppgifter om pigor och drängar i åldern 10–15 anges som en kategori
i tabellverkets material 1855 och i den åldern var barnen, vare sig de tjänade eller inte, nästan alltid
skrivna utan titel hos föräldrarna i husförhörslängden.



bättre kunna jämföra med i första hand 1880 års folkräkning är därför pigor
och drängar exkluderade från tabell 4, som i stället med få undantag redo visar
hushållsföreståndarna. Uteslutandet av legofolket gör dock att andra grup per i
den tabellen blir något överskattade i förhållande till hela befolk ningen.
Beträffande den första undersökningsperioden på 1860-talet, ger siffrorna

från 1855 och 1880 vid handen att den mest iögonfallande skillnaden mellan
områdena är det lägre antalet bönder (socialgrupp 3) i Sollefteå jämfört med
de två andra områdena. Det medförde att medelklassen – där även hantverkare
och kvalificerade yrkesarbetare ingår (se bilaga 2) – var mindre omfångsrik
där. Av hushållsföreståndarna år 1855 omfattade den 4 av 10 i Nordingrå och
Nordmaling, jämfört med 3 av 10 i Sollefteå. Siffrorna från 1880 års folkräkning
visar på liknande skillnader mellan Sollefteå och de andra områdena beträf -
fande medelklassens omfång, även om den minskat i Nordingrå och Sollefteå
jämfört med 1855.
Underklassen, det vill säga socialgrupp 5–7, var annars så när som på några

procent ungefär lika omfångsrik i de tre tingslagen. År 1855 varierade dess
andel av hushållsföreståndarna (se tabell 4) mellan 55 (Nordingrå) och 60
procent (Sollefteå). I 1880 års folkräkning är skillnaderna lite större. Under -
klas sen var då något större i Sollefteå (72,8 %) än i Nordingrå (67,9 %) och än
mindre omfattande i Nordmaling (62,2 %).
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Tabell 5. Socialgruppstillhörighet för hushållsföreståndare 
med flera i 1880 års folkräkning.

Kommentarer: De oklassificerade räknas ej in i den procentuella andelen. ”Med flera” i tabellrubriken
avser t.ex. pigor och drängar som ingår i statistiken.

Källa: <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar> 2010-10-27, statistik på församlingsnivå till 1880 års 
folkräkning.

Socialgrupp Sollefteå 
tingslag 

Nordingrå 
tingslag 

Nordmalings 
tingslag 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

1.Storföretagare, högre tjänstemän, 
akademiker m.fl.  

2 0,0 % 2 0,1 % 2 0,1 % 

2. Lägre tjänstemän, småföretagare, 
hantverkare med mästartitel m.fl.  

253 5,7 % 75 3,4 % 97 4,5 % 

3. Bönder, brukare, arrendatorer 649 14,5 % 557 24,9 % 717 33,2 % 

4. Hantverkare utan mästartitel, 
kvalificerade yrkesarbetare. 

308 6,9 % 83 3,7 % 90 4,2 % 

5. Okvalificerade arbetare 921 20,6 % 411 18,4 % 63 2,9 % 

6. Torpare, soldater o. motsv. 850 19,0 % 447 20,0 % 345 16,0 % 

7. Jordbruksproletariat m.fl. 1480 33,2 % 658 29,5 % 848 39,2 % 

Klassificerade 
totalt 

4463 100,0% 2233 100,0% 2162 100,0% 

Oklassificerade 176 X 62 X 129 X 

 



Överklassen var obetydlig i samtliga tingslag såväl 1855 som 1880. I Sollefteå
utgjorde den 8,3 procent av hushållsföreståndarna 1855 (jfr tabell 4), men en
stor del härrör sig av allt att döma från en felaktig registrering av ett antal
hantverkare som inte var mästare. Den verkliga storleken torde ha legat när -
mare de ca 3,5 procent som då tillhörde överklassen i både Nordingrå och
Nordmaling. År 1880 omfattade överklassen mellan 3,5 (Nordmaling) och 5,8
procent (Sollefteå) av hushållsföreståndarna. 
Mellan 1880 och 1910 (se tabell 6) skedde vissa tydliga förändringar i närings -

strukturen. Överklassen, som nästan uteslutande representerades av social -
grupp 2, hade ökat i samtliga områden och det särskilt i Sollefteå där den nu
uppgick till 14 procent av hushållsföreståndarna. Andelen bönder hade där
sjunkit till endast 10 procent, medan nu 3 hushållsföreståndare av 10 tillhörde
bondeklassen i de båda andra tingslagen. De som var hantverkare eller hade
besläktade yrken hade ungefär dubblerats i samtliga områden jämfört med
1880. Trots att det fanns betydligt fler hantverkare i Sollefteå tingslag var
medelklassens omfång ändå minst på grund den ringa andelen bönder.
Arbetarklassen hade 1910 växt betydligt jämfört med 30 år tidigare. Var

femte hushållsföreståndare i Nordmaling och Nordingrå var nu arbetare, medan
det i Sollefteå handlade om nära 30 procent. Torpare och obesuttna hade mins -
kat i omfång. I alla tre områdena utgjorde emellertid de båda lägsta social grup -
perna ännu ungefär en tredjedel av hushållsföreståndarna. Samman räknas de
med bondeklassen är det beträffande Nordingrå och Nordmaling tydligt att en
majoritet, eller ungefär 6 av 10 familjer, fortfarande huvudsakligen hade sin
utkomst från jorden. Sollefteå var betydligt mer blandat, 1910 kunde endast
drygt 4 av 10 hushåll där betecknas som agrara. På grund av den större andelen
arbetare var underklassen fortfarande omkring 7 procentenheter större i
Sollefteå än i de andra områdena (ungefär 60 procent, jämfört med omkring
53 procent). Mellan Nordingrå och Nordmaling är likheterna för övrigt slående.
Den enda nämnvärda skillnaden beträffande hushållsföreståndarna i 1910 års
folkräkning är att det fanns fler torpare än obesuttna i Nordingrå, medan det
omvända förhållandet rådde i Nordmaling (se tabell 6).
Utifrån de arbetstabeller som SCB:s upprättade i samband med 1910 års

folkräkning är det också möjligt att få en uppfattning om antalet personer som
hade sin försörjning från olika grupper av näringar.63 Till skillnad från den
digitaliserade statistiken är den beräknad på kompletta familjer och inte endast
hushållsföreståndaren. Indelningen är dock inte helt tillfredställande. Exem-
pelvis har jordbruk med binäringar registrerats som en grupp, det vill säga att
bönder, arrendatorer, torpare och jordbruksproletariat buntats ihop till en
kate gori. Den säger därmed ingenting om exempelvis antalet självägande bön-
der i förhållande till torpare och obesuttna. Som en indikator på hur många
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63 En liknande statistik saknas för 1920 års folkräkning, vilken annars hade varit relevant.



som var sysselsatta i t.ex. jordbruk, industri respektive handel och samfärdsel
med mera har den dock sitt värde. Beträffande jordbruket och hur många som
levde huvudsakligen av det, ger denna statistik, som framgår av tabell 7, en
liknande bild som den redan tecknade beträffande skillnaderna mellan Sollef-
teå och de övriga områdena. Nordingrå och Nordmalings tingslag kunde i allra
högsta grad betecknas som agrara områden, där omkring två tredjedelar av
befolkningen hade sin utkomst från jorden. I Sollefteå tillhörde däremot endast
något mindre än hälften jordbruksbefolkningen. 
De högre talen för handel och samfärdsel i SCB:s arbetstabeller torde dels

ha sin förklaring i Sollefteås utveckling och dels i att järnvägen sysselsatte ett
icke obetydligt antal personer i särskilt järnvägsknuten Långsele. En betydligt
högre andel av befolkningen tillhörde ”allmän tjänst och fria yrken” i Sollefteå,
vilket till stor del torde ha berott på etableringen av Norrlands Trängkår (T3).
Industrin verkar däremot enligt denna statistik ha varit ungefär lika betydande
i alla tre tingslagen, vilket inte är helt i samklang med andelen arbetare bland
hushållsföreståndarna.
Sammanfattningsvis bör framhållas att Nordingrå och Nordmaling under

1910-talet fortfarande var agrart dominerade med ett betydande antal bönder,
medan Sollefteås befolkning var fördelad på flera betydande näringar och hade
jämförelsevis färre bönder, fler arbetare, och en något större underklass. Även
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Tabell 6. Socialgruppstillhörighet för klassificerade hushållsföreståndare 
i 1910 års folkräkning.

Kommentar: De oklassificerade räknas ej in i den procentuella andelen.

Källa: <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar> 2016-12-30 (statistik på församlingsnivå till 1910 års 
folkräkning). 

 

Socialgrupp Sollefteå 
tingslag 

Nordingrå 
tingslag 

Nordmalings 
tingslag 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

1. Storföretagare, högre tjänstemän, 
akademiker m.fl. 

7 0,2% 6 0,2% 4 0,1% 

2. Lägre tjänstemän, småföretagare, 
hantverkare med mästartitel m.fl.  

568 13,9% 173 7,1% 429 9,4% 

3. Bönder, brukare, arrendatorer 423 10,4% 737 30,1% 1381 30,2% 

4. Hantverkare utan mästartitel, 
kvalificerade yrkesarbetare. 

623 15,2% 217 8,9% 351 7,7% 

5. Okvalificerade arbetare 1135 27,8% 505 20,6% 909 19,9% 

6. Torpare, soldater o. motsv. 473 11,6% 500 20,4% 556 12,2% 

7. Jordbruksproletariat m.fl. 857 21,0% 311 12,7% 945 20,7% 

Klassificerade 
totalt 

4086  100% 2449  100% 4575  100% 

Oklassificerade 177 x 199 x 239 X 
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Tabell 7. Befolkningen fördelad på näringar utifrån 1910 års folkräkning.

Källa: RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:7,
arbetstabeller ang. yrken för följande församlingar: Ed, Graninge, Långsele, Multrå, Kungl. Norrlands Trängkår
i Sollefteå, Sollefteå köping, Sollefteå socken, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Bjurholm och Nordmaling.

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

Jordbruk 5624 (46,5%) 5101 (66,8%) 9101 (63,0%)

Industri 2117 (17,5%) 1229 (16,1%) 2991 (20,7%)

Handel o. Samfärdsel 1379 (11,4%) 292 (3,8%) 683 (4,7%) 

Allmän tjänst o. fria yrken 763 (6,3%) 92 (1,2%) 210 (1,5%)

Husligt arbetare o. dylikt, 
samt ospec. arbete

1068 (8,8%) 70 (0,9%) 123 (0,9%)

Utan närmare angivet yrke 1146 (9,5%) 851 (11,1%) 1338 (9,3%)

Total befolkning 12097 (100%) 7635 (100 %) 14446 (100%)

64 Lizzie Carlsson, Jag giver dig min dotter: trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre
historia, del 2, Lund 1972, s. 3.
65 Marja Taussi Sjöberg, Skiljas: trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet, 
Stockholm 1988b, s. 38; 1734 års lag, GB 3:1.
66 Carlsson 1972, s. 3.

om det särskilt under 1860-talet också finns klara likheter mellan de tre
områdenas socioekonomiska struktur har alltså skillnaderna under båda
tidsperioderna delvis varit underlag för den första av avhandlingens båda
huvud hypoteser (se kapitel 1 sid. 9f). De relativt få bönderna i Sollefteå bör
fram förallt betonas i detta sammanhang.

Äktenskap, trolovning och frieri

Synen på äktenskapet har varierat genom århundradena. Eftersom äkten-
skapsmönster studeras i de mikrodemografiska kapitlen om kvinnornas livs-
cykel ges i detta avsnitt en historisk återblick över seder och lagstiftning i
samband med äktenskapsbildning, inklusive så kallade trolovningsäktenskap. 
I äldre tider, före reformationen, var äktenskapet en familjeangelägenhet

mellan de två släkter (ätter) det berörde och framför allt stod de ekonomiska
villkoren i fokus.64Dessa, mannens morgongåva och kvinnans hemgift, avtalades
om i samband med fästningen (trolovningen), som var den ceremoni där över -
ens kommelsen om giftermålet gjordes upp i giftomannens och fyra vittnens
närvaro (två från vardera släkt).65 Den kunde ingås privat utan inbland ning av
kyrkan. Ursprungligen krävdes inte kvinnans samtycke. Hon kunde inte heller
på eget bevåg varken vigas eller trolovas utan representerades av sin giftoman,
som normalt var hennes far om han levde.66Giftermålet, för vilket kyrklig vigsel



inte fordrades, var det tillfälle när bruden överlämnades till brudgummen. Det
avslutades med en akt som kallades sängledning, i och med att bruden ”under
bröllopsfesten i vittnens åsyn leddes till den äkta sängen”.67 Det var genom det,
att ”makarna legat en natt” tillsammans, som äktenskapet juridiskt började
gälla.68 Gränsen mellan trolovning och ett legalt äktenskap var på 1600-talet
ännu flytande.69 Vigsel i kyrkan blev på alla håll obligatoriskt för ett laga
äktenskap först i och med 1734 års lag.70 Tidigare hade vigseln normalt endast
fyllt funktionen av en kyrklig välsignelse, inte som den akt som juridiskt gjorde
kontrahenterna till man och hustru.71Dock stipulerade 1686 års kyrkolag böter
för lönskaläge även för barn avlade inom äktenskap som ingåtts utan kyrklig
vigsel.72 Denna dualism, för att låna historikern Margareta Matovics uttryck,
kom sig enligt henne av att kyrkan ”ville popularisera och nödvändiggöra den
kyrkliga vigseln och hindra fästfolk att flytta samman”.73 Enligt Marja Taussi
Sjöberg bedrev kyrkan en långvarig kampanj ”för att utrota de äldre äkten -
skapssederna och sedlighetsuppfattningarna”, vilket dock visade sig vara svårt.74

I 1734 års lag behölls, trots kyrkans motvilja, de folkliga på fästning grundade
äktenskapen som bindande, även om de inte längre ägde full laga verkan.75 De
benämndes ”ofullkomnade äktenskap” eller mer populärt trolovnings äkten -
skap.76 Förutom laga fästning med fyra vittnen enligt ovan kunde en fästning
också formaliseras genom att en barnafader lät kyrktaga barnets mor som sin
fästekvinna, i vilket fall han erkänt henne som sådan.77 Även par som tagit ut
lysning, men mellan vilka vigsel inte ägt rum, var bundna till varandra som
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67 Taussi Sjöberg 1988b, s. 38.
68 Arthur Thomson, Hävdande under äktenskapslöfte: en rättshistorisk studie, Lund 1967a, s. 5.
69 Taussi Sjöberg 1988b, s. 54.
70 Taussi Sjöberg 1988b, s. 57.
71 Thomson 1967a, s. 5; Persson 1968, s. 48f; Taussi Sjöberg 1988b s. 56.
72 Taussi Sjöberg 1988b, s. 53.
73 Matovic 1984, s. 37.
74 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 
1600-talet, Stockholm 1996, s. 141ff.
75 Bestämmelser om frierier, trolovningar och giftomän i giftermålsbalken i 1734 års lag var till stora delar
intakta i jämförelse med de äldre landskapslagarna (Lindstedt Cronberg 1997, s. 185).
76 Riksdagstrycket, Bihang till Riksdagens Protokoll 1915, Nionde Samlingen, Lagutskottets utlåtande nr
32, s. 59.
77 1734 års lag, GB 3:1, 3:10; Thomson 1967a, s. 32. Kyrktagning var en ceremoni som barnaföderskor fick
genomgå vanligen omkring 4–6 veckor efter förlossningen (Anders Gustavsson, Kyrktagningsseden 
i Sverige, Lund 1972, s. 22), för att så att säga återta sin plats i församlingen efter barnsbörden, eller 
enligt Nordisk familjebok ”åter inträder i utöfningen af sina rättigheter som församlingsmedlem” (Nordisk
familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (Uggleupplagan), femtonde bandet, Stockholm 1911,
s. 527). Prästen läste då en bön, som var olika för gifta och ogifta kvinnor. Ogifta mödrar kyrktogs till skillnad
från andra kvinnor inte inför församlingsmenigheten, utan inför prästen i sakristian (Gustafsson 1992, 
s. 196). Under veckorna mellan förlossningen och kyrktagningen ansågs kvinnan oren och var utestängd
från fullvärdig församlingsgemenskap (Gustafsson 1972, s. 199ff). Föreställningen att kvinnan blev oren 
i samband med förlossningen har sannolikt gammeltestamentariska rötter från tredje Mosebokens 12:e 
kapitel (Gustafsson 1972, s. 201; Nordisk familjebok 1911, s. 527).



tro lovade (oavsett om de hade ett gemensamt barn eller inte).78 Mot slutet av
1800-talet utvecklades dessutom en praxis i rättsfall att trolovning kunde anses
styrkt antingen på grund av ringförlovning, eller att det av andra skäl var uppen -
bart att avtal om äktenskap hade träffats.79

Trolovningsäktenskap var lättare att upplösa än ett laga äktenskap som full -
bordats i kyrkan, men det fordrades lika fullt ett skiljebrev från dom kapitlet.80

Det var inte heller möjligt att bokstavligen tvinga en trolovad man till altaret
utan äktenskapet räknades alltså som ofullkomnat.81 Hade han haft samlag
med sin fästmö likställdes trolovningen emellertid på flera sätt med ett äkten -
skap. Om mannen då inte legaliserade förbindelsen kunde kvinnan av domstol
bli ”för ächta hustru förklarad” och fick därmed giftorätt i hans bo.82 Gemen -
samma barn skulle vid ett sådant förhållande också få status som äkta med full
arvsrätt efter mannen om än de i statistiken klassades som ”oäkta”.83 Som
nämndes i inledningsavsnittet gällde detsamma om ett illegitimt barns ej
trolovade föräldrar gifte sig, då legitimerades som sagt barnet och fick samma
status som ett vars föräldrar varit gifta vid födseln.84

I praxis frångick man mer och mer under 1800-talet att tillämpa giftorätten
för svikna fästmör, liksom trolovningsbarnens arvsrätt. Giftorätten fanns enligt
Marja Taussi Sjöberg bara kvar under första halvan av det århundradet.85 Det
förekom då fortfarande att privat ingångna avtal mellan trolovade med ett
gemensamt barn stadfästes av domstol. Enligt Taussi Sjöberg kunde barnen
tillerkännas arvsrätt även under andra halvan av 1800-talet.86 I den officiella
statistiken klassades dock alla trolovningsbarn som utomäkten skapliga.87

Om en kvinna som inte var någons fästmö kunde bevisa att ett utomäkten -
skapligt barn blivit till efter att barnafadern avgivit ett äktenskapslöfte som
denne vägrade infria, hade även hon formellt rätt till giftorätt och barnet
arvsrätt.88 Emellertid klassades det inte som trolovningsäktenskap, vilket ford -
rade att kvinnan hade status som fästekvinna. De barn som tillkommit under
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78 SCB 1916, s. 95.
79 Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken: 1, Förslag
till lag om äktenskaps ingående och upplösning m.m., Stockholm 1913, s. 93.
80 Taussi Sjöberg 1988b, s. 54, 57. Hade de trolovade haft samlag skulle de emellertid också uppge en
anled ning till varför de ville bryta trolovningen.
81 Dock skulle påtryckningar utövas. År 1755 stadgades t.ex. om två viten om 8 respektive 12 dagars fängelse
på vatten och bröd för den man som inte fullgjorde äktenskapet, innan skilsmässa från trolovningen kunde
komma i fråga. Det är dock tveksamt om och i vilken utsträckning denna för ord ning efterlevdes. Se 
Thomson 1967a, s. 22ff. och 37f.
82 1734 års lag, GB 5:1, 10:7 (citatet står i 10:7).
83 Taussi Sjöberg 1988b, s. 56; SCB 1914, s. 3; 1734 års lag, ÄB 8:2.
84 1734 års lag, GB 5:1.
85 Taussi Sjöberg 1988b, s. 152, 158; Taussi Sjöberg 1996, s. 143.
86 Taussi Sjöberg 1988b, s. 152.
87 SCB 1916, s. 4.
88 1734 års lag, GB 3:10; ÄB 8:1, 8:2. Giftorätten fanns även med i 1686 års kyrkolag, XV:14. Se Thomson
1967a, s. 11f. Att faderskapet fastställdes hade dock ingen betydelse för giftorätten och arvsrätten om äkten -



sådana omständigheter fick dock status som trolovningsbarn från och med
1915.89 Samtidigt avskaffades emellertid de ofullkomnade äktenskapen, varför
kvinnan inte längre kunde få giftorätt i mannens bo utan att vara lagligt vigd.90

Däremot kunde alltså barnen fortfarande klassas som trolovningsbarn. Sådana
barn hade fortsatt arvsrätt efter fadern, vilket övriga utomäktenskapliga barn
saknade.91 När den senare gruppen slutligen fick det från och med 1970 ansågs
systemet med trolovningsbarn ha spelat ut sin roll, eftersom det inte längre
hade ”några särskilda rättsverkningar för barnets del” och avskaffades därför.
De sista dryga fem decennierna det existerade var dess funktioner arvsrätten
och rätten att bära faderns släktnamn.92

Frierier

Under denna avhandlings undersökningsperioder innefattade ingåendet av ett
äktenskap fortfarande ofta en noggrann ekonomisk överenskommelse mellan
kontrahenternas föräldrar, vilka många gånger la sig i valet av partner, eller
åtminstone godkände svärdottern eller svärsonen. Det gällde främst bland
bättre bemedlade inklusive bönder. Bland exempelvis obesuttna jordbrukare
och andra som tillhörde de lägre klasserna fanns sällan så mycket till hemgift
att förhandla om.93 Fram till 1872 var dessutom alla kvinnor underställd gifto -
mannen, alltså i första hand deras far, vilken måste godkänna valet av make
om denne inte på eget bevåg hade förhandlat om äktenskapet.94 Det året blev
myndiga kvinnor sin egen giftoman. Från och med 1863 behövde ogifta kvin-
nor som fyllt 25 år inte längre ansöka om att bli myndiga och 1884 jämställdes
myndighetsåldern med männens 21 år.95 Giftomannen behölls dock för omyn-
diga kvinnor in på 1900-talet (och för samtliga adelskvinnor till år 1882).96 En
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 skapslöftet inte gick att bevisa (Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar
av ärvdabalken. 3, Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m., Stockholm 1915, s. 129 (nedan benämnt
”Lagberedningen 1915”). Även tryckt i Riksdagstrycket, Bihang till Riksdagens protokoll 1915, nionde sam-
lingen, Lagutskottets utlåtande nr 32.
89 Lagberedningen 1915, s. 128.
90 SFS 1915:427, §2. Genom denna paragraf upphävdes tidigare regler (Jfr Kungl. Förordning den 3 april
1810 angående fullbordande av äktenskap med kvinna som blivit lägrad under äktenskapslöfte). Enligt Marja
Taussi Sjöberg hänger trolovningens avskaffande samman med ökade rättigheter för kvinnor under 
1800-talet som införandet av lika arvsrätt 1845, myndighetsförklaring av ogifta kvinnor 1863 och avskaf-
fandet av giftomannen för myndiga kvinnor 1872 (Taussi Sjöberg 1988b, s. 158).
91 Nordlöf 1997, s. 43f.
92 Riksdagstrycket, Bihang till Riksdagens Protokoll År 1969, Höstsamlingen, första samlingen, första bandet,
Kungl. Maj:ts proposition nr 124, s. 72, 95, citatet från s. 95.
93 Lindstedt Cronberg 1997, s. 185f.
94 Taussi Sjöberg 1988b, s. 158.
95 Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (Uggleupplagan), Nittonde bandet, 
Stockholm 1913, s. 42f; Tidens lexikon: koncentrerad uppslagsbok, Stockholm 1926, s. 880. Under hela
avhand lingens andra undersökningsperiod på 1910- och 20-talet var 21 år fortfarande myndighetsåldern
(Tidens lexikon 1926, s. 1719).
96 Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi (Uggleupplagan), nionde bandet, 
Stockholm 1908, s. 1139f.



konsekvens av giftomannainstitutionen kunde i värsta fall bli att kvinnan födde
en ”oäkting” i vad som varit tänkt att vara en föräktenskaplig förbindelse, men
där giftomannen inte lämnade sitt samtycke till äktenskapet.

Nattfrieriseden
På vissa i håll ibland annat norra Sverige tillämpades ännu en bit in på 
1900-talet den så kallade nattfrieriseden. Den medförde att ett friare partner-
val praktiserades även inom bondeklassen och ansågs av vissa ge upphov till
utomäktenskapliga barn, även om denna sed vanligen praktiserades med för-
äldrarnas goda minne. En variant av nattfrieriseden var att giftasvuxna ensam -
 stående män från samma by kvälls- och nattetid samlades för att gå runt till
byns flickor.97 Antingen besöktes de av en i taget, det vill säga gruppen blev
mindre ju fler gårdar man passerade, eller så hälsade flera pojkar på samti-
digt.98 Den förra varianten bör ha varit den vanligaste. Det förekom också att
rundvandringen gjordes i någon grannby, något som inte alltid var så populärt
hos de lokala friarna. Den som friade utanför sin klasstillhörighet kunde även
riskera att ”stöta på patrull”.99 Syftet med nattfrieriet var att man skulle få till-
fälle att ostört prata med olika flickor för att se om tycke skulle uppstå med
någon av dem och så småningom leda till ett gemensamt intresse för giftermål.
Det hela skulle dock vara en oskyldig företeelse och gå anständigt till med
kläder na på. Prosten Samuel Ödmann som på 1760-talet besökte Delsbo berät -
tar målande om det lokala systemet där:

Alla nätter emellan Söndag och Måndag gingo socknens gossar såsom det kallades,
på ligg. Näppeligen var någon flicka, som icke legat i säng med halva socknens
drängar. Men därvid föregick dock mindre lastbart än man sig före ställde. En och
samma dräng kunde på samma natt göra tio besök. Hela säng laget påstod några
minuter. Det tilläts honom aldrig att sticka sin hand under fällen, med vilken flickan
var betäckt upp till halsen. […] Den som vågade någon oanständighet, blev ofta
utkörd med alarm.100

I de fall där en relation uppstod – vare sig den ledde till giftermål eller inte –
förekom förstås ibland att den ledde till en graviditet. På många håll var sådana
föräktenskapliga sexuella förbindelser accepterade i lokalsamhället, så länge
paret gifte sig, men inte av kyrkan och staten dit man betalade böter för otidigt
sängelag fram till 1864.101 I undersökningen om utomäktenskapliga barn
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97 Deltagandet i frieriaktiviteterna började ibland efter konfirmationen, eller senast i 18–20-års åldern för
pojkar och något eller ett par år tidigare för flickorna (Wikman 1937, s. 21f).
98 David Gaunt, Familjeliv i Norden, Stockholm 1996, sid. 24ff.
99 Gaunt 1996, sid. 26ff.
100 Samuel Ödmann, ”Prosten Lenaeus i Delsbo och hans församling på 1760-talet”, i Samuel Ödmann
Hågkomster, Stockholm 1957, s. 91 (originalutgåva 1830).
101 Löfgren 1969. sid 29ff; Arthur Thomson, Otidigt sängelag: en rättshistorisk studie, Stockholm 1966,
s. 97f. Ett par som haft samlag före vigseln fick betala böter till kyrkan för ”otidigt sängelag”, vilket vanligen
upptäcktes på grund av en graviditet. De 2 daler som kvinnan och mannen skulle böta enligt 1734 års lag
var dock betydligt lägre jämfört med böterna för lönskaläge (se sid. 81). (1734 års lag, MB 53:1, 53:5).



konstaterade SCB år 1914 ett samband mellan såväl utomäktenskapliga födslar
som en hög andel av föräktenskapliga konceptioner och nattfrieribygder i
exempelvis Härjedalen, Jämtland, Hälsingland och Dalarna.102 Av allt att döma
var även delar av Ångermanland inklusive Sollefteå tingslag ett sådant
område.103 Nattfrieriet var främst ett nord-, mellansvenskt, samt norskt och
finländskt fenomen. I andra delar av Sverige förekom frierier där föräldra -
 inflytandet var starkare. Ohlander och Strömberg framhåller att nattfrierierna
ägde rum ”med föräldrarnas tysta tillåtelse”.104 De mer formaliserade frierierna
i exempelvis Sydsverige tillskriver etnologen Orvar Löfgren en större ekono -
misk och social skiktning jämfört med Nordsverige .105 I Norrland var bönderna
mindre välbeställda och hemgiften inte lika viktig, vilket synes ha banat väg
för nattfrieriseden.106 Det får antas att de här aktuella områdena i Ångerman -
land var nattfrieribygder, om än kanske i varierande grad.107 Från flera av
socknarna i Sollefteå tingslag, liksom från Nordingrå församling, finns belägg
från folklivsuppteckningar.108 Härnösands stifts biskop Martin Johansson
uppgav på 1897 års prästmöte att nattfrieriet förekom i hela Ångermanland
med undantag av ett par socknar.109 I exempelvis Junsele hade det emellertid
då inskränkts till enskilda nattliga besök hos flickorna.110 Belägg finns även att
nattfrierier ägde rum i Västerbotten.111

Journalisten Allan Sandström, som skrivit om nattfrieriet i Sävar socken i
Västerbotten, hävdar att: ”det var hur märkligt det än kan låta nästan det enda
tillfälle som gavs de unga att i lugn och ro komma underfund med vilka känslor
man hade för varandra”.112 Han nämner också att i de fall tycke uppstod ankom
det på flickan att bearbeta sina föräldrar och om det lyckades så bjöds den
unge mannen på frukost en söndagsmorgon.113 Denna frukost var enligt
Sandström i princip jämställd med en förlovning.114 Enligt Orvar Löfgren kunde
det räcka med att pojken gav sig till känna i de blivande svärför äldrarnas gård
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102 SCB, 1914, s. 29, 74ff. Se även Ohlander 1985, s. 71. Sambandet torde främst ha gällt under 1800-
och början av 1900-talet och ansågs bero på djupt rotade folkliga seder rörande föräktenskapliga samlag.
Med föräktenskapliga konceptioner menas att kvinnan var gravid med maken när hon gifte sig.
103 Frekvensen föräktenskapliga konceptioner bland kvinnor som gifte sig utan att dessförinnan ha fött
barn har dock inte undersökts i föreliggande studie.
104 Ohlander & Strömberg 2002, s. 82.
105 Löfgren, 1969, s. 35ff. 
106 Gunilla Kjellman, Bröllopsgåvan: En etnologisk studie av gåvoekonomi, Lund 1979, s. 133f. 
107 Gaunt, 1996, sid. 24ff. 
108 Wikman 1937, s. 169; Johan Nordlander, Ordbok över Multråmålet, Stockholm 1933, s. 12, 130.
109 Handlingar rörande prestmötet i Härnösand den 30 juni samt 1 och 2 juli 1897, Härnösand 1898, 
s. 54.
110 Wikman 1937, s. 169.
111 Wikman 1937, s. 168. Wikman nämner emellertid varken Nordmaling, Bjurholm eller Hörnefors. 
112 Allan Sandström, ”Sävarbor i helg och söcken”, i Karl Fahlgren (red.), Blad ur Sävar Sockens historia,
Umeå 1973, sid 192.
113 Sandström 1973, s. 192.
114 Sandström 1973, s. 192. Det han skriver om frukosten kan ha varit en lokal variant.



för att förbindelsen skulle betraktas som fast (förutsatt att han accepterades),
eller så kom den så småningom att uppfattas som fast av byfolket för att de
unga tu umgicks flitigt.115

Anders Brändström skriver om nattfrieriet att ”även om situationen var sexu  -
ellt laddad såg oskrivna regler till att styra beteendet inom det acceptabla. Råkade
en flicka ändå i ‘olycka’ såg den sociala kontrollen till att ‘pojken gjorde rätt för
sig och gifte sig med flickan’ ”.116 Eller som Allan Sandström uttrycker det:

Byn skilde nämligen noga mellan utomäktenskapliga och föräktenskapliga förbin-
delser. De förra mötte ingen förståelse. Den flicka som blev med barn utan att ha
”bestämt” fick det inte nådigt. Men den gosse som försökte smita från faderskapet
sedan han ätit frukost en gång hade det sannerligen inte heller lätt.117

Den sista meningen i ovanstående citat är en intressant indikation på att även
mannen kunde drabbas av den sociala kontrollen. I takt med det moderna sam -
hällets framväxt blev det dock lättare för mannen att smita undan. Löfgren
fram  håller att den större individuella rörligheten både geografiskt och socialt
under senare halvan av 1800-talet och början av 1900-talet bidrog till att natt-
frieriets oskrivna lagar kom att upplösas. Industrialismen och det moderna
samhällets framväxt förde med sig att den sociala kontrollen i det tidigare
homo gena och avgränsade lokalsamhället började luckras upp, varför det enligt
honom blev vanligare att en utomäktenskaplig fader som avgivit ett äkten -
skaps löfte övergav den tilltänkta bruden, liksom i allmänhet att ett ”oäkta” barn
blev en konsekvens av nattfrieri.118 Beträffande den minskade sociala kon-
t  rollens betydelse kan ju för övrigt en parallell dras till Scott, Tilly och Cohens
resonemang om europeiska städer omkring 100 år tidigare (jfr ovan sid. 27ff). 
Så småningom blev nattfrieriet allt mindre vanligt i takt med det moderna

samhällets framväxt, för att mer eller mindre helt ha försvunnit några årtionden
in på 1900-talet.119 Nattfrieriets eventuella del i den ökade utomäktenskapliga
fruktsamheten ska alltså till en icke obetydlig del kunna tillskrivas en tillfällig
eftersläpning i seder och bruk. I prästmöteshandlingar från Härnösands stift
från senare delen av 1800-talet skylls också de många utomäktenskapliga
barnen på vissa håll i stiftet till stor del på nattfrierier. Det framgår inte oväntat
att seden starkt ogillades av kyrkan.120 Bortsett från att fler illegitima barn
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115 Löfgren 1969, s. 35. Det var alltså inte alltid formaliserat när en förlovning ansågs ha ägt rum.
116 Brändström 1997, s. 7.
117 Sandström, 1973, s. 193.
118 Löfgren 1969, sid. 45ff. Jonas Frykman har t.ex. hävdat att skogsarbetare satte det tydligaste spåret
när det gäller den ökade frekvensen utomäktenskapliga födslar i Norrland kring förra sekelskiftet (Frykman
1993, s. 211f). Det uppstod då enligt honom ett kulturmöte i och med att den lokala sociala kontrollen
inte längre fungerade beträffande relationer mellan säsongsarbetare och ogifta bofasta kvinnor (Frykman
1993, s. 210ff).
119 Löfgren, 1969, sid 29ff.
120 Handlingar rörande prestmötet i Härnösand den 14, 15 och 16 Augusti 1866, Härnösand 1867, s. 136f;
Handlingar rörande prestmötet i Härnösand den 28, 29 och 30 Augusti 1877, Härnösand 1878, s. 45;



generellt föddes i nattfrieribygder är det dock omöjligt att närmare uppskatta
riktigheten av dylika påståenden.121

Lagstiftning med relevans för utomäktenskaplighet

Här presenteras den lagstiftning som hade relevans för de studerade fader-
skapsrättegångarna, liksom för de sedlighetsmål mot ogifta mödrar som före-
kom fram till 1864. I ett särskilt avsnitt beskrivs utvecklingen som ledde fram
till Lag om barn utom äktenskap 1917, som till stor del hade sin grund i en
utomparlamentarisk debatt som tog fart från och med 1906/07. Syftet med det
är att beskriva den samhälleliga kontext under vilken den nya lagen kom till.
Utomäktenskaplig sexualitet var utan undantag ett straffbelagt brott för både

mannen och kvinnan före 1810 som medförde världsliga böter. Det hade gällt
generellt från och med utfärdandet av ett kungligt brev 1694 som bestämt
påföljden för lönskaläge (lägersmål), det vill säga samlag mellan en ogift man
och kvinna, till 10 daler för mannen och 5 daler för kvinnan.122 Det förtjänar
dock att påpekas att lönskaläge var ett betydligt lindrigare brott än hor (äkten -
skapsbrott). Både enkelt och dubbelt hor – vilket kommer av hur många av
parterna som var gifta – skulle före 1779 formellt leda till dödsstraff och kunde
ännu efter 1864 ge fängelse.123 Längre tillbaka hade dock alla sedlighets inbrott
inklusive lönskaläge också medfört uppenbar kyrkoplikt, vilket stipule rats i
1571 års kyrkoordning och 1686 års kyrkolag.124 Den uppenbara kyrko plikten
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Handlingar rörande prestmötet i Härnösand den 1, 2 och 3 Juli 1890, Härnösand 1891, s. 82; Handlingar
rörande prestmötet i Härnösand den 30 juni samt 1 och 2 juli 1897, s. 54f.
121 Som resonerats om i kapitel 1 kunde omständigheterna under vilka utomäktenskapliga barn blev till
variera avsevärt och det är mycket möjligt att prästerskapet överskattade nattfrieriernas betydelse i sam-
manhanget. I 1890 års prästmöteshandlingar utmålades i linje med Frykman manliga arbetsvandrare som
en viktig anledning till det ökade antalet illegitima födslar (Handlingar rörande prestmötet i Härnösand
den 1, 2 och 3 Juli 1890, Härnösand 1891, s. 83; Handlingar rörande prestmötet i Härnösand den 30 juni
samt 1 och 2 juli 1897, s. 54). 
122 Thomson 1966, s. 169; Lindstedt Cronberg 1997, s. 85. Se även 1734 års lag, MB 53:1. De dubbla böterna
antyder att mannen i någon mån gjort sig skyldig till en allvarligare gärning, men det finns även de som
anser att skillnaden motiverades av att mannen hade större betalningsförmåga. Också tidigare hade mannen
straffats hårdare. Under medeltiden och in på 1600-talet fälldes på många håll endast män i värdsliga dom-
stolar för mökränkning som brottet då benämndes (kyrkan tog från och med 1500-talet ut ett litet bötes-
belopp av kvinnan). Som begreppet antyder ansågs det att mannen hade kränkt kvinnans ätt (se t.ex.
Sundin 1992, s. 324).
123 Oftast, även i ganska många fall under 1600-talet, benådades dock de dödsdömda. Det förefaller i princip
endast ha varit i vissa fall av begånget dubbelt hor som dödsdomar verkställdes under 1600-talet och på
1770-talet avskaffades dödsstraffet som en anpassning till praxis (Thunander, 1993, s. 98). Mot slutet av
1800-talet blev det alltmer sällsynt att man åtalade för horsbrott, men formellt avkriminaliserades det först
1937 (Sundin 1992, s. 340). Om horsbrott se Sundin 1992, s. 127ff , 335–40; Lindstedt Cronberg 1997, 
s. 54f, 68, 74; Nils Stjernberg, ”Några blad ur horsbrottens historia i svensk rätt”, i Festskrift för presidenten,
jur. utr. dr Berndt Julius Grotenfelt, Helsingfors 1929, s. 100–139; Marja Taussi Sjöberg, Dufvans fångar:
brot tet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, Stockholm 1986, s. 24f; Eva Bergenlöv, Skuld och 
oskuld: barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800, Lund 2004, 
s. 73f.
124 Lindstedt Cronberg 1997, s. 58.



omfattade både mannen och kvinnan, men oftare kvinnan eftersom mannen
inte alltid lagfördes, medan kvinnans synd var uppenbar i och med att hon
hade fött barn.125 Kyrkoplikt innebar att den som syndat under en hel guds -
tjänst skulle stå på en pall på en särskild plats inne i kyrkan (vid dörren) och
be Gud och församlingen om förlåtelse och lova bättring, varpå veder börande
efter absolution återupptogs i församlingen.126 Det ligger i sakens natur att den
uppenbara kyrkoplikten av vissa kunde uppfattas som ett mer eller mindre
outhärdligt skamstraff och det till den grad att den ansågs orsaka ett antal
barnamord.127 Inte minst därför väcktes opinion för en mildring och i en
förordning från 1741 lindrades straffet till enskild kyrkoplikt, eller ”skrift” som
det också kallades, som förrättades av prästen i sakristian med tre eller fyra
vittnen närvarande.128 Församlingen fick sedan bara veta att enskild skrift hade
ägt rum, inte vem den gällt. Den enskilda skriften avskaffades i juridisk mening
år 1855, men många ogifta mödrar kom även därefter att undergå den eftersom
skriften var en förutsättning för att de skulle få ta emot nattvarden.129

Att kräva underhåll från barnafadern

I ärvdabalken 8:7 i 1734 års lag fanns det lagrum som fram till 1917 var det
som gjorde det möjligt att i domstol kräva finansiell ersättning från barnafa-
dern. Där fanns stadgat att barnet hade rätt till ”nödtorftig föda” från båda för-
äldrarna.130 Denna vaga formulering var allt man hade att gå på, det stod
exempelvis inte ett ord om fastställande av faderskap, utan hur det skulle lösas
juridiskt lämnades till rättspraxis.131 Formuleringen i lagtexten hade utan tve-
kan ett återhållande syfte.132 Inte minst ansågs den vara motiverad för att för-
hindra att kvinnor krävde höga belopp av välbeställda män. Ständer na (lag  -
kom missionen) kom i en granskning av lagparagrafen om nödtorftigt underhåll
på 1800-talet fram till att om den slopades så skulle ”mången lättfärdig kona

82

125 Männen hade dessutom möjligheten att slippa kyrkoplikten om de svor sig fria. (Arthur Thomson,
”Från ’horpall’ till ’tjuvpall’ ”, i Saga och Sed, 1967b, s. 35)
126 Arthur Thomson, Barnkvävningen: en rättshistorisk studie; Lund 1960, s. 59; Lindstedt Cronberg
1997, s. 58. Tidigare hade den brottslige fått stå vid kyrkodörren i samband med att folk anlände (Thomson
1967b, s. 8) Om vad som skulle sägas till den som genomgick den uppenbara kyrkoplikten se Lindstedt
Cronberg 1997, s. 59.
127 Thomson 1967b, s. 24, 35–38.; Lindstedt Cronberg 1997, s. 61; Förarbetena till Sveriges rikes lag
1686–1736, band 7, Uppsala 1908, s. 353. 
128 Thomson 1967b, s. 24, 35ff; Lindstedt Cronberg 1997, s. 64f.
129 Lindstedt Cronberg 1997, s. 65, 73, 269.
130 1734 års lag, ÄB 8:7. Formuleringen ”nödtorftigt” innebar ur kvinnans och barnets synpunkt en för-
sämring mot tidigare beträffande hur stora belopp som var möjliga att kräva (Lindstedt Cronberg 1997, 
s. 120; Gösta Bäärnhielm, ”Utomäktenskapliga barns ställning, i Minnesskrift ägnad 1734 års lag av 
jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut, band 2,
Stockholm 1934, s. 12).
131 Se Bäärnhielm 1934, s. 13, 23.
132 1734 års lag trädde i kraft 1736.



igenom lägersmål komma till egendom”, som hon fick ärva om barnet dog före
henne, exempelvis i späd ålder.133 Även juristen David Nehrman hade på 
1700-talet betonat att de oäkta barnen inte nödvändigtvis hade rätt till under-
håll från fadern efter dennes ”stånd och wilkor”.134 Enligt historikern Helena 
Bergman var motivet bakom lagstiftningen om den nödtorftiga födan att man
”ville att barnen skulle ha möjlighet att överleva” samtidigt som det var en
mar kering att utomäktenskapliga barn ”inte var något som samhället accepte -
rade”.135 Praxis var vanligen att underhållsskyldigheten skulle gälla i 15 år, men
det kunde upphävas om barnet självt kunde klara sin försörjning tidigare.136

Straffrättsliga reformer 1778–1864

Gustaf III:s barnamordsplakat, ett åtgärdsprogram som omfattade nio punkter,
tillkom 1778 i syfte att minska det relativt höga antalet barnamord, vars orsa-
ker ansågs ha ett visst samband med den rådande lagstiftningen.137 Om än
kungen och rådet såg negativt på utomäktenskapliga födslar, så insåg man att
en stor del av dessa barnamord berodde på den betydande skam och stigma-
tisering som den ogifta modern utsattes för .138 För att lindra de ogifta mödrar-
nas situation infördes därför bland annat i barnmordsplakatet en be  stäm  melse
om att kvinnan skulle få föda anonymt, vilket främst kom att utnyttjas av bättre
bemedlade, som åkte till annan ort.139 Det kom att bli särskilt vanligt i 
Stockholm.140 Konsekvensen blev att dessa barn, som i huvudstaden för övrigt
ofta lämnades till Allmänna barnhuset, blev utan både mor och far i kyrk -
böcker na. Även modern kunde alltså förbli helt okänd även om det från 1856 
i vissa fall förekom att hennes födelsedatum antecknades i födelseboken.141
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133 Fredrik Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande civil-rätt. Tredje delen, Familjerätten,
Lund 1858, s. 163.
134 David Ehrenstråle, Föreläsningar öfver Ärvda-Balken hållne vid kongl. academien i Lund af D.
Nehrman, Stockholm, s. 119f.
135 H. Bergman 2003, s. 61.
136 Hafström 1974, s. 86. Det torde dock ha varit ovanligt att mannen av den anledningen inte betalade 
i 15 år. I de för denna avhandling studerade rättsprotokollen förekommer även barnets 16-årsdag som gräns
för underhållsskyldigheten.
137 Erik Anners, Humanitet och rationalism: studier i upplysningstidens strafflagsreformer – särskilt
med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning, Stockholm 1965, s. 207ff; Lindstedt Cronberg 1997, 
s. 66f, 143.
138 Anners 1965, s. 208; Lindstedt Cronberg 1997, s. 66.
139 Se t.ex. Hagbard Isberg, Så var det, Malmö 1959, s. 187. I SCB undersökningen om utomäktenskapliga
barn från 1910-talet ingår avsnittet ”Barn av okända mödrar” (SCB 1916, s. 84–94).
140 SCB 1916, s. 86; Persson 1972, s. 127.
141 Birgit Persson, ”Vem är min mor? Om anonymitetsrätten”, i Gunilla Halldén & Eva Lis Bjurman (red.),
Se barnet! Tankegångar från tre århundraden, Stockholm 1990, s. 44f; Isberg 1959, s. 188f . För att kvin-
nan skulle kunna styrka sin identitet om hon ångrade sig och ville ge sig till känna för barnet blev barn-
morskorna i och med 1856 års barnmorskereglemente (§ 21) ålagda att råda en kvinna som födde anonymt
att anteckna vad hon hette och var hon bodde och lägga anteckningen i ett kuvert. I sådana fall antecknade
prästen i nedkomstförsamlingen hennes födelsedatum (men inte namnet) i födelseboken och försåg kuver -
tet med två sigill (SCB 1916, s. 84; Isberg, 1959, s. 188f; Hafström 1974, s. 87).



Störst implikationer verkar barnamordsplakatets femte punkt ha haft. Den
gav dels parterna i ett sedlighetsmål rätten att skriftligen svara vid domstolen.
Det vill säga att om de erkände att de haft en utomäktenskaplig sexuell för -
bindelse kunde de slippa den skam det innebar att framträda inför tings menig -
heten. Vad som dock framförallt verkar ha fått stor betydelse i praktiken var
det faktum att vid rätten närvarande och åtalade kvinnor inte skulle genom
”hwarjehanda så otjenliga som onödiga frågor blottställas för skymf och andras
begabberi”.142 Därmed blev det till skillnad från tidigare fullt tillåtet för kvinnan
att inför domstolen förtiga barnafaderns namn eller uppge att hon inte visste
vad han hette. Tidigare hade såväl folk i lokalsamhället – inte minst barn -
morskor – som rättsliga myndigheter gjort stora ansträngningar för att utröna
vem barnafadern var, vilket också hade lyckats i hög utsträckning.143 Som en
direkt konsekvens av barnamordsplakatets femte punkt infördes alltså i stället
sanktioner åt andra hållet, varför det blev allt mer ovanligt att männen lagfördes
för lönskaläge. Det var helt uppenbart inte tanken med paragrafen i fråga.144

Som berörts ovan menar Lindstedt Cronberg att det fick till konse kvens att
de utomäktenskapliga födslarna ökade i hela landet just för att det blev lättare
för männen att undkomma ansvar, vilket finner stöd i statistiken.145

År 1810 togs det världsliga straffet bort för kvinnan för de två första resorna
lönskaläge, det vill säga de två första förseelserna. I praktiken innebar detta
att bara en liten minoritet – de kvinnor som hade tre utomäktenskapliga barn
eller fler – kom att dömas i den världsliga domstolen. Det var nämligen nästan
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142 Lindstedt Cronberg 1997, s. 67.
143 Lindstedt Cronberg 1997, s. 86, 140. Den sociala kontrollen gentemot männen hade dittills varit stark.
I 20 fall av 22 från Everlövs socken, Torna härad, som Lindstedt Cronberg undersökt erkände mannen 
faderskapet. Under perioden 1688–1717 fälldes mannen för lönskaläge i 230 mål av 318 i hela Torna härad.
En effekt av barnamordsplakatet blev också att barnmorskorna slutade att efterforska barnafaderns iden-
titet under förlossningen, något som tidigare varit regel snarare än undantag. Det hade varit en viktig
metod för att ta reda på vem fadern var och hade föreskrivits i medicinalordningen från 1688. Enligt 
Elisabeth Reuterswärd hade det funnits en föreställning om att ”ingen vågade ljuga” i samband med för-
lossningen, eftersom kvinnan ju i värsta fall kunde dö under barnsbörden och att dö med en lögn hade de
flesta velat undvika av religiösa skäl (Reuterswärd 2016, s. 25). Lindstedt Cronberg har visat att de utom -
äktenskapliga barnaföderskorna i Torna härad i början av 1700-talet förefaller ”ha sett sig nödsakade att
besvara frågan [om faderskapet] sanningsenligt” trots att barnmorskan formellt inte hade några sanktioner
att sätta in mot en kvinna som valde att tiga (Lindstedt Cronberg 1997, s. 93).
144 Lindstedt Cronberg 1997, s. 143f, 178.
145 Lindstedt Cronberg 1997, s. 181. Jfr figur 1 och 2 här ovan, sid. 28. Bland barnamordsplakatets övriga
punkter kan nämnas ett förbud mot att göra skillnad mellan inom- och utomäktenskapliga barn vid dopet
(punkt 3); att den ogifta modern ”vid lysningar till äktenskap eller andre handlingar icke må utmärkas,
såsom mindre ärlig och kallas kona, qwinsperson eller fästeqwinna” (punkt 4); och att föräldrar och hus-
bondfolk skulle dölja kvinnans havandetillstånd och ha henne i sin vård fram till förlossningen i fall hon
avslöjade graviditeten för dem (punkt 6). För avskrift av hela det tryckta kungliga cirkuläret se 
Johanna Sköld, ”Skammen och nöden: kommentar till texter om utom äktenskapet födda barn och deras
mödrar”, i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall, Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm 2015, 
s. 126–29. För en sammanfattad version med moderniserat språk se Lindstedt Cronberg 1997, s. 67; 
Gun-Britt Johansson, Synderskan och lagen: barnamord i tre Norrlandslän 1830–70, Umeå 2006, 
s. 100ff; Anita Maria Karlsson, Obemärkta kvinnor och okända män, Nora 2016, s. 22f.



uteslutande förekomsten av ett utomäktenskapligt barn som avslöjade
brottet.146 Till kyrkan skulle kvinnan däremot böta två daler för första resan
och fyra daler för andra resan.147 Före 1810 hade ett underhåll till barnet i
vissa fall fastställts av rätten i samband med att båda föräldrarna fälldes för
lönskaläge och troligen aktualiserades frågan först om kvinnan eller mannen
så önskade.148 I och med lagändringen det året fick målen, som fortfarande var
klassificerade som brottmål, i de allra flesta fall en rent civilrättslig karaktär.
Det ålåg nu kvinnan att stämma mannen om hon ville ha underhåll till sitt
barn för att saken skulle komma inför rätta. Mannen skulle enligt lagen fort -
farande bötfällas för lägersmål om han blev fälld, men det blev mindre och
mindre vanligt.149 Avkriminaliseringen av de två första resorna lönskaläge
medförde en betydligt större fokusering än tidigare på mannens eventuella
faderskap. Som framgick av forskningsläget, kunde han om ord stod mot ord
och tillräcklig bevisning ansågs föreligga, undkomma en sådan beskyllning
genom att gå ed på att han inte var barnafadern (se vidare kapitel 4). För att
använda Jan Sundins begrepp hade man nu ”blivit mindre intresserad av
kampen mot synden” och som tidigare i den mer lokala rättsskipningen i äldre
tider mer intresserad av de ekonomiska aspekterna.150 I och med 1864 års
strafflag upphörde lönskaläge helt att vara ett brott för kvinnan, medan möjlig -
heten att få mannen fälld för lägersmål kvarstod om kvinnan krävde det i stäm -
ningen.151 Som berörts slopades på samma gång böterna till kyrkan för otidigt
sängelag, det vill säga ett gift par som haft samlag före vigseln.152

Arvsrätt

Samhällets syn på så kallade ”oäkta” barn som något icke önskvärt framgår
med all tydlighet av sjunde paragrafen i ärvdabalkens åttonde kapitel i 1734
års lag, det vill säga samma paragraf som slog fast att det utomäktenskapliga
barnet enbart hade rätt till nödtorftig föda från sina föräldrar. Den frånkände
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146 Se t.ex. Sundin 1992, s. 319, angående att ”brott [i princip endast ansågs] föreligga om det lett till en
graviditet”; Lindstedt Cronberg 1997, s. 86, 151.
147 Kunglig förordning 10 april 1810, i Kongl. Maj:ts förordningar: årstrycket. Förordningar för år 1810,
Stockholm 1810. Som framkommit i en tidigare not var det samma belopp som kvinnan (och mannen)
bötade till kyrkan för otidigt sängelag.
148 Lindstedt Cronberg har funnit att 54 procent av de barn som förekom i lönskalägesmål i Torna härad,
Skåne under perioden 1688–1717 fick ett underhåll fastställt av häradsrätten och menar att det är troligt
att rätten endast ”befattade sig […] med underhållsfrågan om parterna själva bad om det”. Andelstalet är
exklusive de barn som avlidit före rättegången (Lindstedt Cronberg 1997, s. 117). 
149 Lindstedt Cronberg 1997, s. 148; Birgit Petersson, Den farliga underklassen: studier i fattigdom och
brottslighet i 1800-talets Sverige, Umeå 1983, s. 151f.
150 Sundin 1992, s. 326.
151 1864 års strafflag 18:9, införd i Carl Backman, Ny Lag-samling, nionde häftet, Örebro 1874; Lindstedt
Cronberg 1997, s. 149. Antalet män som fälldes för lägersmål, sjönk successivt från exempelvis 474 i hela
riket år 1865, till blott 56 tio år senare (Lindstedt Cronberg 1997, s. 150).
152 Thomson 1966, s. 97f.



dessutom de illegitima barnen all arvsrätt, förutom efter egna barn och övriga
bröstarvingar.153 Som framgick av denna avhandlings inledning hade de alltså
inte ens rätt att ärva sin egen mor och naturligtvis än mindre fadern (undan-
taget trolovningsbarn som hade full arvsrätt). Det förstnämnda förändrades
inte förrän år 1866, då de utomäktenskapliga barnen, med vissa begränsningar,
tillerkändes arvsrätt efter modern.154 För det krävdes för det första att modern
anhöll hos prästen i församlingen om att, som det hette, ”låta anteck na barnet
som sitt”, genom att en särskild notering infördes i kolumnen för anmärk-
ningar i husförhörslängden. Fanns det inomäktenskapliga barn, hade dock de
illegitima halvsyskonen inte rätt till någon laglott, men de ärvde där emot lika
mycket i den övriga kvarlåtenskapen. De fick alltså dela halva arvet med sina
halvsyskon av ”äkta säng”. Avsaknaden av laglott innebar för övrigt också att
modern genom testamente kunde göra det ”oäkta” barnet arvlöst. De utom -
äkten skapliga barnen var även undantagna från arv efter moderns släktingar, 
inklusive morföräldrarna. Den bakomliggande orsaken till dessa begränsningar,
liksom stadgandet i ÄB 8:7 i 1734 års lag, har uppgivits vara att rätten till arv
”grundar sig på familjen”.155 Bakom denna syn fanns naturligtvis den dåtida
genusordningen där äktenskapet var den enda godkända formen av samlevnad
och den grund som samhället och reproduktionen vilade på.156

Under slutet av 1800-talet fanns en opinion för att arvsrätten efter modern
skulle förbättras, om vilket ett flertal motioner väcktes från och med 1881.157

Det ledde slutligen fram till en lagändring 1905 som beträffande rätten till
moderns kvarlåtenskap helt likställde hennes inom- och utomäktenskapliga
barn.158 Det enda undantaget var att en icke känd arvinge skulle anmäla sig
inom en viss tid för att inte förlora sin rätt, vilket hade samband med att modern
fortfarande hade rätt att föda anonymt enligt det ännu gällande barnamords -
plakatet.159 Rätt att ärva sin far fick utomäktenskapliga barn som framkommit
ovan först 1970.160

86

153 1734 års lag, ÄB 8:7. Modern och andra släktingar ärvde däremot det utomäktenskapliga barnet (Lag-
beredningen 1915, s. 133; 1734 års lag, ÄB 8:8). Gifte sig barnets föräldrar erhöll det dock som framgått
ovan full legal status inklusive arvsrätt (1734 års lag, ÄB 8:1). Enligt Gerhard Hafström var det nödtorftiga
underhållet från båda föräldrarna ”en slags ersättning” för arvet (Hafström 1974, s. 86). 
154 SFS 1866:21.
155 Nytt juridiskt arkiv (NJA), Afd. II, nr 7, Stockholm 1905, s. 2. (”Öfversikt af de vid 1905 års riksdag
behandlade ärenden, i hvilka lagutskottet meddelat utlåtande; så och redogörelse för de sedermera af K.M.
i dessa ärenden vidtagna åtgärder”).
156 Se t.ex. Taussi Sjöberg 1996, s. 136, 141f och NJA, Afd. II:7 1905, s. 2. I NJA står bland annat: ”det
[är] icke tillrådigt, att arfsrätt efter moder tillades oäkta barn jämväl i bröstarfvinges laglott, hvilket vore
att erkänna en annan grund för familjen än det lagliga äktenskapet”.
157 Riksdagstrycket, Andra kammaren, motion nr 81 1881; Andra kammaren, motion nr 47 1882; Andra
kammaren, motion nr 3, 9, 11 och 14 1885; Andra kammaren, motion nr 47 1892; Andra kammaren, 
motion nr 48 1893; Andra kammaren, motion nr 72 1894; Andra kammaren, motion nr 110 1900.
158 SFS 1905:9. Se Lagberedningen 1915, s. 66f.
159 Lagberedningen 1915, s. 67.
160 År 1928 hade även införts att barnet kunde ärva fadern om han därom ”avgivit förklaring” (SFS
1928:279, 3 kap. § 2).



Tillkomsten av Lag om barn utom äktenskap

Lagen om full arvsrätt efter såväl modern som hennes släktingar tillkom i en
tid när det sociala problem som de många utomäktenskapliga barnen utgjorde
hade blivit allt större och mer och mer började uppmärksammas.161 Under
1900-talets första decennium uppgick de i genomsnitt till mer än 17.000 
nyfödda i hela landet, eller 12,7 procent av samtliga födda barn perioden
1901–10.162 Inte minst ansåg många att det var fel att barnen skulle lastas för
”de fel föräldrarna begått” och kanske tvingas växa upp med en skamstämpel
i fattigdom utan ekonomiskt bistånd från fadern, vilket många gånger var fal-
let för de ”oäkta” barnen.163 Det ansågs få negativa konsekvenser för deras
fortsatta liv i form av en social utslagning, som t.ex. kunde visa sig genom att
utomäktenskapliga barn oftare blev brottslingar, alkoholister, lösdrivare och
emigranter.164 Många kvinnor tvingades också mot sin vilja lämna bort sina
barn till fosterhem av ekonomiska skäl.165 Inte minst på grund av att fäderna
sällan betalade något underhåll hade mödrarna inte råd att betala någon
större ersättning till fosterföräldrarna, varför fosterhemmen ofta var under-
måliga. I värsta fall hamnade barnen hos så kallade änglamakerskor som hade
som ”affärsidé” att vanvårda dem till döds och behålla så mycket som möjligt
av det som mödrarna betalade för skötseln.166 Hade modern inte råd att betala
för ett fosterhem kom barnen under fattigvårdens tillsyn som lät utackordera
dem mot en låg ersättning. Ännu kring förra sekelskiftet förekom auktioner
där de bjöds ut till den lägst bjudande.167 Farhågor fanns också att utomäkten -
 skapliga barn mer frekvent än andra själva skulle få illegitima barn.168 Tids-
typiska uppfattningar om den sociala problematik som orsakades av de 
ill  e   g i   tima barnen uttrycktes i SCB-rapporten från 1914: 
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161 H. Bergman 2003, s. 53ff, 65ff. Den socialdemokratiske ledamoten av första kammaren Alfred Petrén
upp gav i riksdagsdebatten 1917 att det var åtta gånger vanligare att utomäktenskapliga barn under 15 år
fick fattighjälp jämfört med inomäktenskapliga (Riksdagstrycket, Första kammarens protokoll nr 35 1917,
s. 28). 
162 SCB 1914, s. 15. 
163 Lagberedningen 1915, s. 71, 75; Isberg, 1905, s. 4f, 7. Se även Riksdagstrycket, Första kammarens 
protokoll nr 35 1917, s. 33; Andra kammarens protokoll nr 48 1917, s. 42.
164 Lagberedningen 1915, s. 73f; H. Bergman 2003, s. 93. Angående att brottsligheten var oproportionerligt
högre för utomäktenskapliga barn födda år 1889 se SCB 1916, s. 64ff. 
165 Isberg 1905, s. 7f.
166 Se Isberg 1959, s. 120ff; Johanna Sköld, ”Vanvård till döds: om änglamakeri vid sekelskiftet 1900”, 
i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år,
Stockholm 2013, s. 233–53. Änglamakerskorna var främst i större städer ett ökande problem under 
1900-talets första decennium. Ibland tog de emot ett engångsbelopp för barnets hela uppväxt som de behöll
trots att det avlidit och överhuvudtaget fanns det ett samband mellan en engångssumma och en sämre
vård av barnen (se Isberg 1959, s. 128f; Sköld 2013, s. 236; SCB 1916, s. 92). I SCB undersökningen fram-
hålls dessutom att dödligheten var högre för barn till okända mödrar, vilket synes ha haft ett samband
med anonymiteten inte minst eftersom dessa mödrar inte tillhörde ”de socialt och ekonomiskt sämst
ställda barnaföderskorna med oäkta barn” (SCB 1916, s. 94).
167 SCB 1916, s. 51. Sådana auktioner förbjöds i 1918 års fattigvårdslag. (SFS 1918:422).
168 H. Bergman 2003, s. 93.



Föräldrarna till de oäkta barnen tillhöra i stor utsträckning de fattigare klasserna,
fädernas barnuppfostringsbidrag, där sådana förekomma, äro ofta otillräckliga och
mödrarna som ej sällan sakna nödiga förutsättningar för moderskapspliktens
fyllande, äro ej i stånd att ensamma bära det moraliska och ekonomiska ansvar, som
ett barns uppfostran medför. Samhället måste ofta träda hjälpande emellan, men
även med de största ekonomiska uppoff ringar förmår ej samhället ersätta
modersomsorgen eller det skydd och värn, som mannen-fadern inom ett familjehem
kan giva moder och barn. Samhället löper sålunda fara att med dessa barn tillföras
ett genom olämplig föda, armod, bristande uppfostran och dåligt exempel fysiskt
och moraliskt mindervärdigt element. Det blir en samhällets förnyelse nerifrån, som
blir farligare, ju större omfattning den får i förhållande till den normala förnyelsen
genom födelser inom äktenskapet.169

En stark utomparlamentarisk opinion för att det behövdes en särskild
lagstiftning på detta område väcktes och tog fart från och med 1906.170 Den
ledde så småningom fram till 1917 års Lag om barn utom äktenskap, som
alltså var den första specifika lag som tillvaratog de utomäktenskapliga barnens
och deras mödrars intressen.171 Det fanns ytterst lite till gagn för dem i de
dessförinnan gällande lagarna. Ett problem med den dittillsvarande vaga och
bristfälliga lagstiftningen hade varit att den inte på effektivt sätt varit tillräcklig
för att hindra att de flesta barnafäder undkom sitt ekonomiska ansvar.172

Underhållsbetalningen uteblev ibland helt eller delvis även om faderskapet
hade fastställts i domstol. Ett vanligt sätt för männen att smita undan en sådan
skyldighet var exempelvis genom att flytta till en annan ort.173

En mycket viktig person för den utveckling som ledde fram till Lag om barn
utom äktenskap var den unge prästen, sedermera kyrkoherden i Caroli
församling, Malmö, Hagbard Isberg (1880–1960). Som relativt nyutexaminerad
fick han en tjänst som sjukhuspräst på länslasarettet i Lund år 1904.174 Där
väcktes hans engagemang för de ogifta mödrarnas sak, efter att han blivit
uppmärksam på att änglamakerskor gick runt på salarna och erbjöd sig att som
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169 SCB 1914, s. 1.
170 Se t.ex. Bäärnhielm 1934, s. 16; Isberg 1959, s. 138f, 150f, 156ff . Förvisso hade problemet uppmärk-
sammats under i stort sett hela 1800-talet och ett otal riksdagsmotioner hade väckts i syfte att förbättra
dessa kvinnors och barns ställning, men utan att nämnvärda framsteg åstadkommits förutom arvsrätten
efter modern och avkriminaliserandet av lönskaläge (H. Bergman 2003, s. 59; Bäärnhielm 1934, s. 15f).
171 Elisabeth Elgán, ”En far till var kvinnas barn? Politik och debatt angående män, kvinnor och oäkta
barn i Sverige och Frankrike vid seklets början”, i Historisk tidskrift 1990, s. 488.
172 H. Bergman 2003, s. 63. Det ankom som sagt på kvinnan själv att stämma en nekande man angående
barnets underhåll och som framkom i kapitel 1 var det i början av 1900-talet endast en liten minoritet av
faderskapen som fastställdes i domstol (SCB 1917, s. 3).
173 Isberg 1959, s. 127; ”Petition angående försörjningsplikt och ogifta mödrars och deras barns rättsliga
ställning”, i Dagny 1911:5, s. 52. Lagberedningen konstaterade 1915 att det saknades en fullständig lag -
stiftning beträffande den familjerättsliga underhållsskyldigheten, vilket fått till följd att underhållet från
en försumlig utomäktenskaplig barnafar ”i många, kanske de flesta fall” inte kunde drivas in exekutivt 
(Lagberedningen 1915, s. 214, 217).
174 Isberg 1959, s. 87f.



fosterbarn ta emot ogifta kvinnors barn mot en mindre ersättning.175 På en
barnavårdskonferens i Köpenhamn i augusti 1905 presenterade han för första
gången i ett föredrag ett antal förslag till förbättringar, av vilka många skulle
komma att realiseras i Lag om barn utom äktenskap knappt 12 år senare.176

Ett av dem var barnavårdsmannen enligt tysk förebild.177 Genom att hålla
föredrag runt om i landet var Isberg något år senare med om att starta den
nämnda riksomfattande utomparlamentariska debatten i ämnet (1906/07).178

Denna debatt kom att bli omfattande och engagerade främst kvinnorätts-
och fattigvårdsorganisationer, som Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt (LKPR), Fredrika-Bremer-förbundet (FBF), Socialdemokratiska kvin -
no förbundet, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Svenska fattig -
vårds förbundet (SFF) .179 Den fördes i en tid när barnets välfärd betonades i
den socialpolitiska diskursen och andra reformsträvanden på det sociala
området pågick, som bland annat ledde fram till 1918 års fattigvårdslag.180 Krav
på reformer till gagn för de utomäktenskapliga barnen kom att framföras i en
rad skrivelser, debattartiklar och petitioner.181 Exempelvis antogs på de social -
demokratiska kvinnornas kongress i januari 1907 en resolution angående att
förbättra de ogifta mödrarnas ställning.182 Därefter följde skrivelser från 1908
års kyrkomöte angående de ”oäkta” barnen samt petitioner från bland annat
fattigvårdsmötet för Skåne 1910 och kvinnornas diskussionsklubb i Stockholm
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175 Isberg 1959, s. 121ff.
176 Hagbard Isberg, Det oäkta barnets rätt: föredrag vid första nordiska barnavårdskonferensen 
i Köpenhamn 1905, Lund 1905.
177 Man kan, som socionomen Barbro Nordlöf påpekat, beteckna honom som den som ”uppfann” barna -
vårdsmannen, låt vara att idén var lånad från Tyskland där alla utomäktenskapliga barn i början av 
1900-talet fick en förmyndare utsedd (Barbro Nordlöf, Mödrahem i Stockholm 1910–1970, Stockholm
2006, s. 11; Isberg 1959, s. 138).
178 Isberg 1959, s. 139ff. Av allt att döma var det ytterst Isberg som låg bakom att den riksomfattande 
debatten om ogifta mödrar kom igång från och med 1906. Hur stor betydelse han hade är svårt att ha någon
alldeles bestämd uppfattning om. Dock verkar det utom tvivel att även om problemet med utomäktenskap-
ligheten var väl bekant bland socialt engagerade personer, så fördes inte debatten särskilt högljutt eller på
bred front av kvinnorättsaktivister och fattigvårdsorganisationer, innan Isberg år 1906 började åka runt 
i landet och tala om saken.
179 H. Bergman 2003, s. 57. Enligt Bergman var frågan om utomäktenskapliga barn, deras mödrar och fäder
något ”som tilldrog sig intresse från en rad olika individer, institutioner och föreningar, vilka närmade sig
problemet från olika håll” (H. Bergman 2003, s. 65).
180 H. Bergman 2003, s. 55; Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intresse: Socialliberal reformpolitik
1903–1930, Stockholm 1992, del I (särskilt sid. 60ff); SFS 1918:422.
181 För de olika organisationernas och enskilda debattörers ståndpunkter se H. Bergman 2003, s. 57f, 
65–87.
182 H. Bergman 2003, s. 80. I resolutionen krävdes bland annat: att barnafadern skulle betala underhåll
efter sin förmåga i stället för den nödtorftiga födan som fortfarande var gällande lagtext, att samhällets
tillsyn av de illegitima barnen skulle utökas, att barnavårdsnämnden ”borde” utse en person som skulle
”bevaka barnets och moderns rätt gentemot fadern”, att barnet skulle få arvsrätt även efter sin biologiska
far, vilken också ”borde bidra till moderns underhåll under perioden före och efter förlossningen” (”Första
socialdemokratiska kvinnokonferensen”, i Morgonbris nr 1 1907).



i januari 1911. Den sistnämnda, som var ställd till regeringen (Kungl. Maj:t),
undertecknades av mer än 500 personer, inklusive samtliga kyrkoherdar i
Stockholm och flera medlemmar av fattigvårdsdirektionen.183 Petitionens syfte
var att få till stånd lagstiftning ”som på ett effektivt sätt tillgodoser utom äkten -
skapet födda barn och deras mödrars rättsliga ställning” och löd bland annat:

Erfarenheten utvisar, att fadern till ett utom äktenskapet födt barn, äfven om han
förpliktas att till modern utgifva visst bidrag till barnets underhåll, lätteligen kan
på ett eller annat sätt, såsom genom att undanhålla sina tillgångar, undandraga sig
att fullgöra sin försörjningsplikt. Härtill kommer att fattigvården i hög grad betungas
af underhållsskydlighet för utom äktenskapet födda barn utan att fattigvårdssam-
hället har verksamma tvångsmedel att förmå den tredskande försörjaren att fullgöra
den honom åliggande försörjningsplikten.184

Många tyckte som sagt också att det var en stor oförrätt att barnen, trots att
de inte kunde lastas för sina föräldrars ”felsteg”, ofta fick växa upp i armod,
stämplade som ”oäktingar”.185 Fattigvårdsfolket ansåg att myndigheterna (sta-
ten och det offentliga) borde gripa in betydligt mer än vad som hittills varit
fallet.186 Något som kan betecknas som ”hjälp till självhjälp” förespråkades
av barnläkaren Ivar Jundell på Svenska fattigvårdsförbundets första barna -
vårdsmöte i Stockholm år 1911.187 Det utomäktenskapliga barnets föräldrar
skulle få statlig uppbackning för att kunna hjälpa sina barn, vilket främst kan
översättas till att barnafadern skulle förmås att betala underhåll, så att 
modern hade råd att både behålla sitt barn och att uppfostra det under dräg-
liga förhållanden.188 En utbredd uppfattning var att barnafadern ansågs ha ett
moraliskt försörjaransvar.189 Bland kvinnorättskämparna fanns de som gick
betydligt längre i sina krav och förespråkade att utomäktenskapliga barn 
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183 Elgán 1990, s. 489. Petitionens innehåll kan enligt henne sammanfattas med: ”skyndsamma åtgärder
äro af nöden till förbättrande af barns och mödrars rättsliga ställning gentemot barnafäderna”. Svenska
fattigvårdsförbundet tog även initiativ till en petition angående åtgärder mot försumliga barnafäder som
undertecknades av representanter för hela 997 av landets dåvarande kommuner (H. Bergman 2003, s. 70;
Riksarkivet (RA), Justitiedepartementets arkiv, konseljakt 14/6 1917 nr 7, bilaga nr 7:II, petition angående
försumliga försörjare, initierad i november 1910.) Petitionen finns tryckt i: ”Petition angående försörj-
ningsplikt och ogifta mödrars och deras barns rättsliga ställning”, i Dagny 1911:5, s. 52.
184 ”Petition angående försörjningsplikt och ogifta mödrars och deras barns rättsliga ställning”, i Dagny
1911:5, s. 52.
185 H. Bergman 2003, s. 76f.
186 H. Bergman 2003, s. 67. 
187 Ivar Jundell, “Om vård av späda barn och deras mödrar”, i Förhandlingarna vid Svenska fattigvårds-
förbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911”, Stockholm 1911, s. 55.
188 H. Bergman 2003, s. 67ff. Självklart var man också rädda för att fattigvården skulle belastas i allt för
hög grad om männens underhåll uteblev (se H. Bergman 2003, s. 70f ). Enligt Kajsa Ohrlander rådde ”en
grundläggande enighet om att de [utomäktenskapliga barnen] kostade fattigvården en ofantlig massa
pengar” (Ohrlander 1992, s. 73). Riksdagsmannen Jakob Pettersson talade i termer av ”modersfamn och
fadersansvar”, att mödrarnas möjligheter att erbjuda barnen ”kärlek och omsorg” var ”avhängigt av att
barnens fäder axlade det ekonomiska och moraliska ansvaret” (H. Bergman 2003, s. 68f).
189 H. Bergman 2003, s. 65, 70. 



juridiskt helt skulle likställas med inomäktenskapliga och få arvsrätt efter 
fadern och lagstadgad rätt att bära hans efternamn. Man drev också frågan
om bidragsförskott, det vill säga att det allmänna skulle förskottera underhål-
let till barnet om mannen inte kunde betala.190

Nya inomparlamentariska initiativ togs tidigt som ett resultat av den riks -
omfattande opinionen. I januari 1907 motionerades i riksdagens båda kamrar
om att Kungl. Maj:t skulle tillsätta en utredning för att föreslå en lagstiftning i
syfte att förbättra de ogifta mödrarnas och deras barns rättsliga ställning, inte
minst då beträffande barnafaderns försörjningsplikt.191 Båda motionerna bifölls
av både lagutskottet och riksdagens kamrar, varefter riksdagen i en skrivelse
anhöll att Kungl. Maj:t skulle utarbeta och föreslå en specifik lagstiftning.192 Det
uppdraget gick så småningom till den lagberedning som hade tillsats 1909 för
att utreda giftermålsbalken, vilken från och med 1911 även kom att börja syssel -
sätta sig med utomäktenskapliga barn och deras mödrar.193 Bland de sakkunniga
som lagberedningen konsulterade var Hagbard Isberg. Andra som kalla des in i
detta syfte var bland annat föreståndarinnan för sven ska fattigvårds förbundets
barnavårdsbyrå i Stockholm Ellen Afzelius, den socialt enga ge rade författa -
rinnan Ebba Pauli (1873–1941) och den social  de mo kratiska kvin nosaks -
aktivisten och barnavårdsinspektören Anna Lindhagen (1870–1941).194

Lag om barn utom äktenskap

Efter fyra års arbete lade lagberedningen år 1915 fram sitt slutbetänkande om
en speciell lag för barn utom äktenskapet, vilken efter några mindre juste ringar
slutligen klubbades igenom av riksdagen i juni 1917 och trädde i kraft den 1/1
1918.195 Därmed förbättrades levnadsvillkoren för ogifta mödrar och deras barn
så gott som omedelbart. Lag om barn utom äktenskap (SFS 1917:376) var
den viktigaste av flera sammanlänkade lagar som infördes samtidigt. För att
man bättre skulle kunna kontrollera de underhållsskyldiga barna  fäderna kom-
pletterades den bland annat med Lag om införsel i avlöning, pen  sion eller liv-
ränta (SFS 1917:380) och Lag om förbud för vissa  under hållsskyldiga 
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190 Se t.ex. H. Bergman 2003, s. 80.
191 Riksdagstrycket, Första kammaren, motion nr 10 1907; Andra kammaren, motion nr 12 1907.
192 Riksdagstrycket, Lagutskottets utlåtande nr 31, 75 1907; Riksdagens skrivelser nr 75 1907, daterad
den 19/4 1907).
193 Nordlöf 1997, s. 9.
194 H. Bergman 2003, s. 89. Övriga som ingick var juristerna Holdo Edling (1873–1945), Birger Ekeberg
(1880–1968), Set Silow (1880–1928), Karl Tiselius (1875–1954) och Hjalmar Westring (1857–1924), samt
svenska fattigvårdsförbundets barnavårdskonsulent Lars Barkman (1874–1968), kyrkoherden Olof 
Bäckström (1862–1939) och verkställande direktören i Oscars församlings fattigvårdsstyrelse i Stockholm
Ebba Wedberg (1868–1949).
195 SFS 1917:376; H. Bergman 2003, s. 107. För avskrifter av ett urval paragrafer i Lag om barn utom
äkten skap se Reuterswärd 2016, s. 110ff. På intilliggande sidor finns även avskrifter av annan lagstiftning
med relevans för ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn.



att avflytta från riket (SFS 1917:381).196 Ett syfte med den nya lagstiftningen
var att avskaffa begreppet ”oäkta barn”, vilket lagberedningen ansåg ha en
”synnerligen dålig klang”.197 I stället skulle ”barn utom äktenskap” användas.198

Det synes ha varit bakgrunden till att även Lag om äktenskaplig börd (SFS
1917:377) infördes, vars syfte var att fastställa gränsen mellan inom- och 
utom äktenskapliga barn.199 Vår första adoptionslag (Lag om adoption, SFS
1917:378) var också en av dessa nya ”barn  lagar”,  vilken delvis tillkom för att
förbättra utomäktenskapliga barns ställning.200

Den viktigaste och mest genomgripande förändringen i och med Lag om
barn utom äktenskap var införandet av barnavårdsmannen i enlighet med
Isbergs förslag från 1905. En sådan skulle tilldelas varje utomäktenskapligt
barn av den lokala barnavårdsnämnden.201 Det stadgades att en kvinna som
blivit gravid utanför äktenskapet, minst tre månader före förlossningen själv
borde meddela barnavårdsnämnden i sin hemförsamling om sitt tillstånd,
varefter lämplig person skulle tillsättas.202 Barnavårdsmannen, som oftast
jobbade ideellt, skulle verka för barnets bästa under hela dess uppväxt, i vilket
först och främst ingick att fortast möjligt få faderskapet fastställt.203Om möjligt
skulle det ske genom frivilligt erkännande av mannen efter att den modern
namngivit kontaktats av barnavårdsmannen.204 Det ligger i sakens natur att
övertalning och hot om rättegång kunde ligga bakom det ”frivilliga” erkän nan -
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196 Inför Lag om barn utom äktenskap beslutades dessutom om Föreskrifter om barnavårdsmannens
verksamhet och tillsynen därå (SFS 1917:796).
197 Lagberedningen 1915, s. 78.
198 Härmed upphörde ”oäkta” att vara den officiella termen (Lindstedt Cronberg 1997, s. 75).
199 Lagberedningen 1915, s. 78.
200 Bäärnhielm 1934, s. 31. Samtliga dessa lagar inklusive adoptionslagen var beredda av samma lagbe-
redning (Lagberedningen 1915, s. 6f; H. Bergman 2003, s. 89). Holdo Edling benämnde dem 1917 års
barn lagar i ett sammanfattande arbete (Holdo Edling, Barn utom äktenskap, adoption m. m: lagarna den
14 juni 1917 jämte andra i sammanhang därmed utfärdade författningar med förklaringar ur auten-
tiska källor samt hänvisningar och sakregister). I det som klubbades av riksdagen den 14/6 1917, ingick
förutom de uppräknade även Lag om ändrad lydelse av 1 kap 3 § samt om tillägg till 2 kap. i lagen om
äktenskaps ingående och upplösning (SFS 1917: 379).
201 Lag om barn utom äktenskap § 14 (SFS 1917: 376). Fram till januari 1940 var det enbart utom -
äktenskap liga barn som kunde tilldelas en barnavårdsman. Se H. Bergman 2003, s. 306; SFS 1939:186; 
SFS 1939:187.
202 Lag om barn utom äktenskap § 14. Underlät kvinnan att meddela barnavårdsnämnden skulle hennes
föräldrar, husbondfolk eller andra påminna henne därom. Dock stadgades ingen påföljd för brott mot denna
anmälningsplikt (Lagberedningen 1915, s. 140).
203 Lag om barn utom äktenskap § 13. I lagtexten var stadgat att barnavårdsmannen skulle ”sörja för, att
lämpliga åtgärder ofördröjeligen vidtagas för fastställande av barnets börd och tillförsäkrande av underhåll
åt barnet”. Avlönade tjänstemän förekom som barnavårdsmän, men oftast hade man inte råd med sådana
i landets nära 1.000 småkommuner (H. Bergman 2003, s. 139f).
204 H. Bergman 2003, s. 256ff; Nordlöf 1997, s. 20, 32. Den som haft samlag med modern under koncep -
tions  tiden (se vidare kapitel 4 och 6), det vill säga den tid under vilken barnet kunde ha avlats, skulle anses
som far (Nordlöf 1997, s. 32). Därför kunde barnavårdsmännen utreda även den omständigheten och möd-
rarna kunde få närgångna frågor om när de först träffat barnafadern, när de först haft samlag och även om
när de sista gången haft intimt umgänge (Reuterswärd 2016, s. 55).



det.205 Nekade mannen kunde faderskapet naturligtvis också som tidigare
fastställas i domstol. Faderskapsfastställelserna skulle vara juridiskt bindande
dokument, godkända av barnavårdsmannen eller barnavårds nämn den och
bevittnade av två personer.206 Erkännanden kom ofta att undertecknas inför
eller sändas till barnavårdsmannen. Alternativt fanns möjligheten att erkänna
inför det lokala pastorsämbetet eller inför kronofogde, länsman eller notarius
publicus.207

Den nya funktionären skulle även om nödvändigt biträda barnet gentemot
modern och kunde exempelvis verka för att hon fråntogs barnet om hon ansågs
olämplig.208 Förvisso skulle barnavårdsmannen också verka för att den ogifta
modern skulle kunna behålla och uppfostra sitt barn, men det var barnets
intressen som kom i första rummet.209 Barnavårdsmannen hade även rätt att
starta en faderskapsrättegång utan moderns samtycke.210 Han eller hon skulle
också övervaka att mannen betalade ett fastställt underhåll och kunde ta hjälp
av polismakten för att spåra en barnafader som gett sig av till okänd ort.211 Dog
denne gick det till skillnad från tidigare att med förtur kräva resterande under -
håll från mannens dödsbo.212 Det var för övrigt ganska vanligt att en kvinna
för ordnades till barnavårdsman (i Stockholm var kvinnorna i majoritet bland
barnavårdsmännen), något lagberedningen uppmuntrade till i sitt betänkan -
de.213 Förordnandet sträckte sig i utgångsläget tills barnet fyllde 18 år, men
barnavårdsnämnden kunde avbryta tillsynen om man ansåg att behov sakna -
des. Detsamma gällde om barnet bortadopterades eller om dess föräldrar gifte
sig.214 Flyttade barnet överfördes tillsynen till den nya kommunen.215
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205 H. Bergman 2003, s. 259f. Enligt Helena Bergman fastställdes dock många faderskap ”ganska enkelt”
(H. Bergman 2003, s. 259).
206 Lag om barn utom äktenskap § 9. 
207 Lag om barn utom äktenskap § 20. Att erkänna inför notarius publicus förefaller utifrån Barbro Nordlöfs
studie om barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm ha varit mycket ovanligt, om det alls förekom
(Nordlöf 1997, s. 32).
208 Åke Norström, ”Barnavårdsmannainstitutionen och kyrkoherde Isberg”, i Kerstin Martinsdotter (red.)
Med Malmö i minnet, Malmö 2003, s. 134; Nordlöf 1997, s. 20. Barnets hemförhållanden skulle undersökas
genom regelbundna hembesök, vilket även var fallet om barnet bodde i ett fosterhem.
209 H. Bergman 2003, s. 229f.
210 Lag om barn utom äktenskap § 13.
211 H. Bergman 2003, s. 100. Barnavårdsmannen hade också rätt ”att anlita polismyndigheten för underhålls -
skyldigs efterforskande eller hörande och för verkställande av delgivningar.” (Lag om barn utom äktenskap
§ 13).
212 Lag om barn utom äktenskap § 11. Den enda begränsningen beträffande dödsboet var att det totala 
beloppet inte fick överstiga vad barnet skulle ha ärvt om det varit fött inom äktenskapet.
213 H. Bergman 2003, s. 179; Nordlöf 1997, s. 15, 17; Lagberedningen 1915, s. 141. Lagberedningen skriver:
”med hänsyn till uppdragets beskaffenhet torde ofta en kvinna vara den lämpligaste. Hos kvinnorna kan
måhända ock i större utsträckning än hos männen påräknas det sociala och filantropiska intresse, som
erfordras för att uppdraget ska villigt mottagas och nitiskt skötas som ett kommunalt förtroendeuppdrag”.
Se även Isberg 1905, s. 15.
214 Lag om barn utom äktenskap § 15.
215 Lag om barn utom äktenskap § 16.



Beträffande barnets underhåll slopades stadgandet om den nödtorftiga födan
slutligen mer än 180 år efter att det införts i 1734 års lag. Nu skulle i stället för -
äld rarna ansvara för barnets ”uppehälle och uppfostran” efter vad som ”med 
av se   ende å båda föräldrarnas villkor må anses skäligt”, samt efter var och ens
för må ga.216 Denna skyldighet fixerades nu till att gälla i minst 15 år och högst
18 år.217Det lagstiftades även om att mannen skulle underhålla kvinnan i 12 vec -
kor i samband med födseln, sex veckor före och sex veckor efter nedkoms ten.218

Vid rättegångstvist infördes också genom Lag om barn utom äktenskap att
rätten kunde besluta att ålägga modern att svära en ed på bibeln att hon pekat
ut rätt man (se kapitel 6). Det var en förbättring jämfört med tidigare. Som
nämndes i forskningsläget hade kvinnan dessförinnan endast kunnat vinna
mot en nekande man om denne avstod från att svära sig fri. Om tillräckligt
med bevisning hade förekommit skulle rätten nu i stället välja den part man
ansåg mest trovärdig för edgången, antingen kvinnan eller den stämda mannen
(se vidare kapitel 6).219

Den av inte minst Hagbard Isberg hårt kritiserade möjligheten att den ogifta
modern kunde föda anonymt avskaffades också i och med den nya lagen.220

Det bestämdes även att ett utomäktenskapligt barn i utgångsläget skulle få
moderns släktnamn som ogift, till skillnad från den namnanarki som tidigare
rått i och med att en del barn fick faderns efternamn även om denne var i övrigt
okänd i källorna.221 Barnafadern kunde emellertid efter 1917 välja att ge sitt
godkän nande till att barnet bar hans efternamn och som framkommit hade
även trolovningsbarn i fortsättningen rätt att bära hans släktnamn.222
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216 Lag om barn utom äktenskap § 3,4. Enligt juridikprofessorn och sedermera utrikesministern Östen
Undén var det ändå i första hand moderns levnadsvillkor som var huvudfokus när underhållet bestämdes.
Var fadern välbärgad och modern kom från enklare förhållanden innebar det alltså inte per automatik ett
förhållandevis högt belopp (Östen Undén, Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt, Stockholm
1921, s. 75). Allt för stora skillnader mellan moderns och faderns villkor skulle enligt lagberedningen 1915
”emellanåt kunna medföra ett missförhållande emellan moderns och barnets villkor, som gjorde det omöj-
ligt att låta barnet vistas hos modern och stå under hennes vårdnad” (Lagberedningen 1915, s. 94).
217 Lag om barn utom äktenskap § 3. Den kunde dock förlängas om ”barnets anlag och omständigheterna
i övrigt föranleda, att barnet bör erhålla fortsatt utbildning”.
218 Lag om barn utom äktenskap § 5. Syftet med det var att ersätta mödrarna för förlorad arbetsinkomst.
Underhållet kunde därför förlängas till att omfatta maximalt fyra månader före och nio månader efter
barnets födelse i fall kvinnan blev sjuk i samband med graviditeten eller förlossningen, alternativt att vår-
den av barnet innebar ett ”avsevärt hinder i moderns förvärvsverksamhet”. Tidigare hade i praxis gällt att
mannen skulle ersätta kostnaderna i samband med förlossningen.
219 Lag om barn utom äktenskap § 27; Lagberedningen 1915, s. 169f.
220 Lag om barn utom äktenskap § 35. Se även Isberg 1959, s. 137, 185ff; Persson 1972, s. 132f; Riksdags-
trycket, Andra kammarens protokoll nr 48 1917, s. 46. Rätten att föda anonymt stod ju dessutom i motsats -
förhållande till den ökade tillsyn som införandet av barnavårdsmannen innebar, liksom till det utom -
  äktenskapliga barnets arvsrätt efter modern (Hafström 1974, s. 87f).
221 Se Riksdagstrycket, Första kammarens protokoll nr 35 1917, s. 45. Ett motiv bakom denna bestäm-
melse var att utomäktenskapliga barn oftast uppfostrades av modern och om barnet då hade ett annat 
efternamn indikerades därmed dess illegitima börd (Riksdagstrycket, Lagutskottets utlåtande nr 29 1917).
222 Lag om barn utom äktenskap § 1.



Lag om barn utom äktenskap välkomnades som ett betydande framsteg av
de flesta opinionsbildare som verkat för dess tillkomst, även om det alltså fanns
de som önskat att man gått längre.223 Helena Bergman menar att den nya lagen
var en kompromissprodukt som ”arbetats fram på ett sätt som gjorde att de
flesta kunde acceptera den”.224 Motståndet mot allt för långtgående reformer
som funnits även inom de organisationer som lobbat för den, hade bland annat
handlat om att exempelvis arvsrätt efter fadern riskerade att undergräva
äktenskapets ställning, så att det inte längre hade någon betydelse att man
gifte sig.225 Även en del kvinnliga debattörer var för övrigt motståndare till att
en änka skulle tvingas dela makens kvarlåtenskap med hans utomäkten skapliga
barn.226 Många ansåg att kraven på bevisning i faderskapsärenden hade måst
höjas om en generell arvsrätt skulle ha föreslagits.227 Beträffande bidrags -
förskottet fanns även en tydlig splittring inom kvinnoleden, där mot stån  darna
menade att barnafäderna skulle kunna få en chans att undkomma att betala
underhåll om det infördes, vilket inte blev fallet.228

Meningarna var dock i allra högsta grad delade. En arvsrätt för utomäkten -
skapliga barn efter fadern förordades faktiskt efter omröstning av riksdagens
andra kammare 1917.229 Efter sammanjämkning med första kammaren, som
röstat mot, stannade man emellertid vid ett bibehållande av det sedan 1905
rådande arvssystemet.230
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223 H. Bergman 2003, s. 102–07.
224 H. Bergman 2003, s. 107.
225 H. Bergman 2003, s. 84ff, 95f.
226 H. Bergman 2003, s. 87.
227 H. Bergman 2003, s. 86; Riksdagstrycket, Första kammarens protokoll nr 35 1917, s. 37f.; Andra kam-
marens protokoll nr 48 1917, s. 35f; Lagberedningen 1915, s. 126.
228 H. Bergman 2003, s. 85. Bidragsförskott infördes slutligen 1938 (H. Bergman 2003, s. 279; SFS
1937:383).
229 Riksdagstrycket, Andra kammarens protokoll nr 48 1917. Även lagutskottet stod bakom arvsrätten
efter fadern (Riksdagstrycket, Lagutskottets utlåtande nr 29 1917, s. 11).
230 H. Bergman 2003, s. 108; Lag om barn utom äktenskap § 12. Trolovningsbarn hade däremot som sagt
fort    satt arvsrätt efter fadern, vilken även själv ärvde ett trolovningsbarn (till skillnad från faderns släktingar).



Kapitel 3. Utomäktenskaplighet på 1860-talets 
Ångermanländska landsbygd

I detta kapitel undersöks de ogifta mödrarnas sociala utsatthet på 1860- och
70-talen med hjälp av kyrkböcker och mikrodemografiska variabler. Det görs
bland annat genom en longitudinell studie av kvinnornas livscykler under fertil
ålder, med särskilt avseende vid deras giftermålsmönster. Syftet med det är att
utröna om och i hur hög grad det ogifta moderskapet verkade hämmande på
äktenskapsmarknaden. Även den sociala mobiliteten i samband med äkten-
skapen undersöks, liksom andra faktorer av relevans för kvinnornas sociala
utsatthet. Det sistnämnda inkluderar deras flyttmönster. En stor utflyttning
skulle t.ex. kunna tyda på en betydande social utsatthet. Ogifta möd rars sociala
utsatthet är som sagt avhandlingens huvudfokus och urskiljs av hur de behand-
lades i lokalsamhället efter att de blivit ogifta mödrar. Andra faktorer som beak-
tas i detta kapitel är spädbarnsdödligheten för de utomäktenskapliga barnen
och om pigor fick lämna sin tjänst för att de blivit gravida. Avsikten är att indi-
rekt komma åt hur stigmatiserande nedkomsten av ett eller flera utom äkten -
skapliga barn var. I den mån det är möjligt att sia om, tas i detta sammanhang
hänsyn till förekomsten av primär (utan långtgående konsekvenser, möjlig att
reparera) respektive sekundär (stigmatiserande) avvikelse utifrån Edwin
Lemerts resonemang.1 Likt samtliga empiriska kapitel är huvudfokus att jäm-
föra hur den sociala utsattheten varierade mellan de tre undersökningsom -
rådena, men även mer allmängiltiga resultat kommer att lyftas fram. Som fram-
kom i slutet av kapitel 1 tar avhandlingen sitt avstamp i de båda huvudsakliga
ståndpunkterna i tidigare forskning rörande Sverige, som dels förmedlat en
bild av en långtgående stigmatisering för ogifta mödrar och dels tonat ner denna
mörka bild.2Med denna utgångspunkt är inte minst giftermålsmönstren intres-
santa att undersöka. Var äktenskapsfrekvensen hög – t.ex. i paritet med kvinnor
utan illegitima barn – kan det ogifta moderskapet inte gärna ha ansetts vara
en sekundär avvikelse.
Som framkom i avsnittet avgränsningar i kapitel 1 utgår studien ytterst från

skillnaderna i den utomäktenskapliga fruktsamheten mellan i första hand
Sollefteå och de andra områdena utifrån vilka två huvudhypoteser formule r -
a des. För det första att de ogifta mödrarnas sociala utsatthet ska ha varit mindre
i Sollefteå på grund av det där föddes avsevärt flest utomäkten skapliga barn,
samt för det andra att utsattheten under denna undersöknings period bör ha
varit störst i Nordmaling på grund av de mycket få illegitima födslarna där
under 1860-talet. Den utomäktenskapliga födelsekvoten uppgick denna period
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1 Lemert 1967, sid. 40ff.
2 Se t.ex. Frykman,1993, s. 159, 166ff, 176; Persson 1972, s. 123–36; Carlsson 1977, s. 93; Brändström
1997, s. 13ff; Håkanson 1999, s. 79f; Eriksson (Karth) & Rogers 1978, s. 119.



där till knappt 3%, vilket ska jämföras med drygt 5% i Nordingrå och ungefär
10% i Sollefteå (jfr figur 6, kapitel 1, s. 41).3

I syfte att komma åt och skilja ut den sociala utsattheten läggs i föreliggande
studie även tonvikt vid att undersöka två andra typer av utsatthet. Dels vilken
påverkan en ekonomisk utsatthet hade,4 samt dels om en selektionseffekt
beträffande risken att bli ogift mor drabbade vissa kvinnor som i sig minskade
möjligheterna för dem att ”bli gifta”, exempelvis för att de ansågs avvikande
och var stigmatiserade redan från början. Alla dessa olika typer av utsatthet
är i någon mån sammanflätade, men var den ogifta moderns utsatthet huvud -
sakligen av ekonomisk art, så var det inte primärt ett stigma orsakat av den
utomäktenskapliga födseln som ledde till utslagning på äktenskapsmarknaden.
Snarare var det i sådana fall beroende av konjunkturer och socioekonomiska
villkor om exempelvis ogifta mödrar ur lägre socialgrupper i högre utsträckning
förblev ogifta. Ekonomiska villkor kan också i allmänhet ha försvårat ingåendet
av äktenskap inom t.ex. lägre socialgrupper och orsakat både fler utomäkten -
skapliga födslar och ett sämre utgångsläge på äktenskapsmarknaden för ogifta
mödrar. Ogifta mödrar med lytesanmärkningar i kyrkböckerna kan sedan
tidigare ha ansetts vara sekundära avvikare till följd av exempelvis kroppsliga
missbildningar. Det är naturligtvis viktigt att ta med sig i analysen av giftermåls -
mönstren om det kan misstänkas att en kvinna hade jämförelsevis svårt att
hitta en make även innan hon blev ogift mor. Såväl ekonomisk utsatthet som
selektionseffekter är således viktiga att ta med i analysen när man undersöker
hur stigmatiserande utomäktenskapligheten var.
De ogifta mödrarnas sociala bakgrund undersöks även för att utröna om

vissa grupper var under- eller överrepresenterade. Förutom en eventuell eko -
no misk selektionseffekt, kan det även indirekt säga något om hur den sociala
utsattheten varierade mellan olika klasser och socialgrupper. Det vill säga hur
accepterat det var att föda ett utomäktenskapligt barn inom den statusgrupp
kvinnorna tillhörde, vilket i viss mån bör ha påverkat benägenheten att ta ris -
ken att bli gravid utan att ha ingått äktenskap. Kvinnornas sociala tillhörighet
jämförs även med de kända barnafädernas för att undersöka vad det eventuellt
kan säga om attityden gentemot ogifta mödrar. Dessutom undersöks andelen
fastställda faderskap till barn vars föräldrar inte gifte sig med varandra i syfte
att få en uppfattning om hur angelägna man var i lokalsamhället att få männen
att erkänna faderskapen. Det görs utifrån hypotesen att de ogifta mödrarnas
sociala utsatthet hade ett negativt samband med andelen fastställda faderskap.
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3 Som framgår av tabell 1, kapitel 1, sid 42 är dessa skillnader mellan områdena mer eller mindre desamma
om man i stället tar hänsyn till antalet utomäktenskapliga barn per 1000 ogifta kvinnor i fertil ålder och år.
4 Ekonomisk utsatthet kan beträffande denna delstudie och den kommande i kapitel 5, beskrivas som en
socioekonomisk, snarare än moraliskt orsakad utsatthet, som kunde leda till utslagning på äktenskaps-
marknaden. Det vill säga att ekonomiska aspekter snarare än moraliska incitament spelade in för att färre
män ville gifta sig med en ogift mor med ett eller flera barn. Hellre än att försörja andras barn ville mannen
kanske ha någon som förde med sig tillgångar till boet.



Undersökningen utförs med hjälp av följande frågeställningar:

– Hur var möjligheterna till äktenskap för den kvinna som fött ett eller flera
utomäktenskapliga barn, och vad påverkade möjligheterna att ”bli gift”? 

– På vilket sätt kan social kontroll riktad mot männen/barnafäderna bidra till
förståelsen av kvinnornas situation och sociala utsatthet?

– Hur var kvinnornas sociala mobilitet i samband med äktenskapen?

– Hur kan den sociala tillhörigheten för de ogifta mödrarna och männen de
hade barn med bidra till förståelsen av de ogifta mödrarnas sociala utsatthet? 

– Hur förhöll det sig med kvinnornas geografiska mobilitet efter att de blivit
ogifta mödrar – i vilken utsträckning flyttade de från undersökningsområdet?

– Verkar de kvinnor som var pigor ha förlorat sina anställningar på grund av
att de blev gravida och kunde de i så fall få en ny tjänst?

– Hur stor var spädbarnsdödligheten bland de utomäktenskapliga barnen i
förhållande till de inomäktenskapliga barnen?

– Var vissa kvinnor mer socialt utsatta än andra redan innan de blev ogifta
mödrar och hur kan det i så fall bidra till förståelsen av de ogifta mödrarnas
sociala utsatthet? 

Samtliga dessa frågeställningar används även i kapitel 5. 

Kapitlets disposition

Eftersom särskild vikt läggs vid de ogifta mödrarnas giftermålsfrekvens som ett
mått på deras sociala utsatthet kan det vara på sin plats att först stanna upp
och fråga sig vilken roll äktenskapet spelade för dessa kvinnor. Därför utreds
inledningsvis hur relevant det är att fullt ut använda andelen gifta som ett mått
i samband med stigmatisering, då det förutsätter att kvinnorna efter   strävade
att gifta sig och att inte ett betydande antal valde att leva ensam ma eller i icke-
legaliserade förhållanden med barnafadern. Före undersökningen av äkten-
skapsmarknaden presenteras också siffror över befolk nings strukturen eftersom
hänsyn måste tas till om ett betydande mans- eller kvinnoöverskott före låg i
något av de tre tingslagen. Därefter följer den longitudinella studien om kvinnans
giftermålsmönster under fertil ålder. I den prob lematiseras resultaten beträf-
fande äktenskapsfrekvensen genom att ett antal faktorer vägs in, som t.ex. i
 vilket förhållande kvinnan stod till den man som hon gifte sig med, hur många
barn hon hade, hennes ålder, med mera. Vigsel frekvensen för ogifta mödrar
jämförs också med samtliga kvinnor i fertil ålder, för att se om det förelåg skill-
nader i jämförelse med dem som inte hade fött ett utomäktenskapligt barn.
Som ett ytterligare mått på den sociala utsattheten undersöks dessutom de
ogifta mödrarnas sociala mobilitet i samband med äktenskapen. Sedan behand-
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las några för kvinnans utsatthet rele vanta faktorer som inte hade inflytande på
giftermålsfrekvensen. Som framkommit inkluderar det undersökningar av späd-
barnsdödligheten och de ogifta mödrarnas migration. Avslutningsvis analyseras
resultaten i en sammanfattande diskussion.

Äktenskapets betydelse

Går det då att utgå från att de ogifta mödrarna generellt sett strävade efter att
ingå äktenskap? Även om det säkerligen fanns ett fåtal undantag bör svaret
bli ett tämligen obetingat ja. Detta inte minst av försörjningsskäl.5 Som berör -
des i inledningskapitlet var äktenskapets ställning stark och arbetsmarknaden
för ogifta kvinnor på landsbygden var under 1800-talet och långt in på 
1900-talet klart begränsad. På många håll var det i stor utsträckning hushålls-
arbete som stod till buds, vilket ofta i agrara miljöer var det självklara, för att
inte säga det enda alternativet. Det totala antalet kvinnor som arbetade inom
indust rin i Sverige uppgick exempelvis år 1872 till blott 13.683 individer.6 I
takt med att en alternativ arbetsmarknad till pig- och hushållsarbete mer och
mer öppnade sig för kvinnor under decennierna runt sekelskiftet 1900 ökade
förvisso möjligheterna för fler av dem att leva ensamma och försörja sig själva
om de så önskade.7 Ännu i 1910 års folkräkning var dock mindre än 200.000
av totalt 1,7 miljoner vuxna kvinnor sysselsatta inom andra sektorer än jord-
bruket och hushållsarbete.8

Som framkom i kapitel 1 hade dessutom de som jobbade med annat, t.ex.
på fabriker, betydligt lägre arbetsförtjänst än sina manliga kollegor. Det berodde
på att det var männen som ansågs ha försörjaransvaret utifrån den rådande
genusordningen, som alltså byggde på äktenskapet som den samlevnadsform
inom vilken barn skulle födas. Samhället kretsade kring kärnfamiljen och den
könssegregerade arbetsdelningen, där det var självklart att mannens roll var
försörjarens och kvinnan den som stod för omsorgen.9 En ogifts kvinnas lön
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5 Jan Sundin har exempelvis påpekat att kvinnor, förutom ”regerande drottningar och i någon mån änkor,
nästan alltid [var] beroende av ekonomiskt och socialt stöd från makar” eller andra anhöriga (Sundin
1992, s. 317).
6 Lynn Karlsson, ”Historiska perspektiv på arbetsdelning och underordning av kvinnor: kvinnors arbete 
i Sverige kring sekelskiftet”, i Lynn Karlsson & Ulla Wikander, Kvinnoarbete och könssegregering i svensk
industri 1870–1950: tre uppsatser, Uppsala 1985, s. 26.
7 Anders Brändström menar t.ex. att ”i takt med att valet av make/maka blev mer individualiserat blev
det också socialt accepterat för kvinnor att […] leva i ensamhushåll och försörja sig genom lönearbete”
(Anders Brändström, ”Partnerval och kulturella gränser: giftermålsmönster i Skellefteåbygden 1720–
1900”, i Anders Brändström & Birger Winsa, Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster, Umeå
2001, s. 10).
8 Karlsson 1985, s. 21; Sveriges officiella statistik (SOS), Folkräkningen den 31 december 1910. 
3, Folkmängdens fördelning efter yrken, Stockholm 1917, tabell 1, s. 5ff.  De knappt 200.000 innefattar
alltså alla andra näringar inklusive fabriksarbeterskor, sömmerskor, handlerskor, tvätterskor, strykerskor
med flera yrken. Det ska dock förvisso påpekas att i de 1,7 miljonerna ingår även gifta kvinnor.
9 Stanfors 2007, s. 337f; Sköld 2006, s. 195; Ryan 1981, s. 232.; H. Bergman 2003, s. 58, 330, 337f; Fiebranz
2002, s. 40f.
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10 Angående så kallade behovslöner för kvinnor respektive män se t.ex. Norlander 2000, 161ff. Norlander
konstaterar att kvinnornas timlöner vid Liljeholmens stearinfabrik år 1895 utgjorde 44 procent av 
männens. 1925 hade skillnaden minskat, men likväl fick kvinnorna bara ut motsvarande 57 procent av
männens lön. Även Scott, Tilly och Cohen betonar på samma sätt de knappa kvinnolönerna i 1800-talets
England, exempelvis i London på 1880-talet. (Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 461f).
11 Holmlund 1996, s. 85. Först från och med 1940-talet inleddes en ökning av daghemsplatserna i en sådan
omfattning att det i mitten på 1950-talet blev lika vanligt med daghemsbarn under sju års ålder som med
fosterbarn i motsvarande åldrar (Johanna Sköld, ”Född utanför äktenskapet”, i Populär historia nr 11
2015, s. 27).
12 Upprepad not, se not 10, kapitel 1, s. 2. Nedan används enbart begreppet ära, då jag anser att heder och
ära nästintill är att betrakta som synonyma beteckningar.
13 Lagberedningen 1915, s. 74f.
14 H. Bergman 2003, s. 95f.
15 Gick inte barnpassning att ordna återstod annars att arbeta hemifrån med t.ex. spinning (av tråd eller
garn) eller att lämna barnet till en fosterfamilj (se t.ex. SCB 1916, s. 49). I sin undersökning av ogifta kvin-
nor i Västerås stad från första halvan av 1800-talet har även Iréne Artæus funnit tecken på att ogifta
mödrar var anställda under andra former än vanlig pigtjänst, men att de bodde i ett eget hem och ”utförde
någon form av pigsysslor” (Artæus 1992, s. 167).
16 I Västerås mantalslängd för år 1840 har Artæus endast hittat sex ogifta mödrar med pigtjänst som hade
barnen med sig (Artæus 1992, s. 128). Det bör dock påpekas att en stadsmiljö kunde skilja sig en hel del
från hur det var på landsbygden.
17 Se Harnesk 1990, s. 129. Vid den här aktuella tiden rådde ett tjänstetvång, från vilket dock undantag
fanns för exempelvis kvinnor med späda barn. Sockenstämmorna bestämde (från 1833) vilka som inte
behövde ta tjänst. (Harnesk 1990, s. 34; Väinö Helgesson, ”Kontroll av underklassen: försvarslöshetsfrågan
1825–53, i Ingrid Hammarström, Ideologi och socialpolitik i 1800-talets Sverige: fyra studier, Uppsala
1978, s. 11, 28; 1739 års legohjonsstadga, Art. §1 och 2, i t.ex. Kongl. Maj:ts Förnyade Stadga Och För-
ordning, Angående Tienstefolck och Legohion. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21. Augusti
1739, Stockholm 1739). Tjänstetvånget avskaffades år 1885 (Harnesk 1990, s. 34).

var inte ämnad att även livnära ett barn.10 Barnpassningen var dessutom ofta
ett problem för ensamstående mödrar. Daghem, eller barnkrubbor, som de
benämndes kring förra sekelskiftet, var en ovanlig företeelse.11

Bland annat historikerna Björn Furuhagen och Marie Lindstedt Cronberg
har betonat att äktenskapet var mer eller mindre det enda möjliga sättet för
en ogift mor att återupprätta sin heder, ära och respektabilitet, eftersom rollen
som hustru, mor och husfru i ett hushåll var det som gav henne respekt och
anseende.12 Det påståendet var fortfarande giltigt i början av 1900-talet, vilket
t.ex. framgår av att lagberedningen som utarbetade Lag om barn utom äkten -
skap betonade äktenskapets betydelse ”för samhället”.13 Farhågor fanns att
en alltför generös lagstiftning skulle leda till att ett antal kvinnor valde att skaffa
barn och uppfostra dem ensamma.14

Det var dessutom ofta svårt för en kvinna att få pigtjänst om hon hade ett
eller flera barn att ta hand om. Hade hon inte hade föräldrarna kvar i livet,
eller kunde nyttja andra sociala nätverk, fick hon antingen lämna barnet till
ett fosterhem, eller så var hon hänvisad till att någon skulle visa förbarmande
och låta henne ta med barnet till det hushåll där hon i så fall skulle tjäna.15 Ett
sådant arrangemang var inte helt uteslutet, men inte minst föräldralösa kvinnor
med utomäktenskapliga barn var ofta hänvisade till fattigvården eller tiggar -
staven om de inte kunde tjäna tillräckligt genom att arbeta hemifrån.16 Många
av dem som förblev ogifta hade det mycket svårt och blev fattighjon eller
inhyses (lösa) pigor, vilket är liktydigt med att de saknade fast anställning.17



På landsbygden fick de kanske göra tillfälliga dagsverken, vilket många gånger
var synonymt med tunga sysslor som ingen annan ville utföra och inkomsten
för inhyses pigor var naturligtvis knapp och osäker.
En arbetsför försörjare i form av en make innebar onekligen i allra högsta

grad en förbättring av dessa kvinnors livsvillkor. Lindstedt Cronberg framhåller
också att ett äktenskap i princip var det enda sättet för en fattig kvinna att få
”ett eget hem”, så visst var ett äktenskap lockande för en mycket stor majo ri -
tet.18 Även Monika Edgren drar denna slutsats i sin 1800-talsstudie från
Norrköping, trots att kvinnorna där på 1870-talet fått ökade försörjnings -
möjligheter tack vare en växande arbetsmarknad i klädesfabriker och bomulls -
fabriker.19 Det fanns dock ända fram till 1939 lagstöd för att avskeda kvinnor
som blivit gravida.20

Mot bakgrund av allt detta är det således knappast förvånande att Ann-Sofie
Ohlander anser att andelen ingångna äktenskap för ogifta mödrar ”framstår
[…] som ett rimligt mått på grad av accepterande eller utstötning”.21 I den mån
ogifta mödrar sågs som avvikande ses vigselfrekvensen, i linje med Lindstedt
Cronbergs och Furuhagens påstående, i föreliggande studie som ett mått på i
vilken utsträckning en ogift mors ära var möjlig att återupprätta. I sådana fall
ses barnafödandet som en primär avvikelse enligt den tillämpade stigmati -
se ringsteorin. Det råder för övrigt i stort sett konsensus om att hopp om äkten -
skap ofta var ett centralt motiv för kvinnan att inleda ett utomäkten skapligt
sexuellt förhållande.22 Ett intressant belägg för vad ingåendet av ett äktenskap
kunde betyda i praktiken levereras av Anders Brändström i studien av utom -
äkten skapligheten i Sundsvalls stad och i femton omgivande sågverks- och
landsbygdsförsamlingar i Sundsvallsregionen under 1800-talet. Som i nästan
alla miljöer var den utomäktenskapliga spädbarnsdödligheten betydligt högre
än den inomäktenskapliga.23 Drygt 20 procent dog under sitt första levnadsår
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18 Lindstedt Cronberg 1997, s. 186. Att den ekonomiska situationen för en ogift mor gjorde att hon gene-
rellt sett önskade ingå äktenskap anser även exempelvis Sigrid Håkanson (Håkanson 1999, s. 220f), och
De Langhe & Mechant 2009, s. 5f. De sistnämnda menar bland annat att “single women had poor prospects.
Therefore it is not unreasonable to think that girls were eager to avoid ending up as spinsters”, samt vidare
att det är “unmistakably true […] that marriage was crucial for them”.
19 Edgren 1994, s. , 234. Hon visar att ökade försörjningsmöjligheter under 1800-talets sista decennier
inte gjorde att färre ogifta mödrar ingick äktenskap i Norrköping. Av dem som födde utomäktenskapliga
barn år 1870 var det tvärtom fler än tidigare som gifte sig, varför hon drar slutsatsen att äktenskapet var
eftersträvansvärt.
20 Stanfors 2007, s. 84.
21 Ohlander 1985, s. 97.
22 Se t.ex. Peter Laslett 1980b, s. 218; Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 464f; Alter 1988, s. 120; Håkanson
1999, s. 175; Cissie (Catherine) Fairchilds, ”Poverty and Charity in Aix-en-Provence 1640–1789”, opub-
licerad avhandling, Johns Hopkins University, Baltimore, 1972.
23 Som framkom i inledningskapitlet var spädbarnsdödligheten i Sverige betydligt högre för utomäkten-
skapliga barn långt in på 1900-talet. Så var även fallet i hela Europa under åtminstone 17- och 1800-talen
(Anders Brändström, ”Illegitimacy and lone-parenthood in XIXth century Sweden”, i Annales de demo -
graphie historique, No. 2 1998, s. 93; Brändström, Eriksson & Rogers 2002, s. 14; Brändström 2004, 
s. 44; Jan Kok, Frans Van Poppel & Ellen Kruse, ”Mortality among Illegitimate Children in Mid-Nine teenth-
Century The Hague”, i Carlo A. Corsini & Pier Paolo Viazzo (red.), The decline of infant and child 
mor ta lity: the European experience: 1750–1990, The Hauge 1997, s. 193.



så länge de ogifta mödrarna var ensamstående. För barn till de kvinnor som
gifte sig innan barnet hunnit fylla ett år sjönk den emellertid efter äktenskapens
ingående till ca 13–14 procent. Det var på ”precis samma nivå” som för äkta
barn till gifta kvinnor med liknande social bakgrund, som inte fött någon
”oäkting”.24

Teorin om en subkultur

Det verkar alltså mycket rimligt att de allra flesta ogifta mödrar torde ha efter-
strävat äktenskap, men det kan ändå ha funnits betydande avvikelser i det
avseendet. Peter Laslett har lanserat teorin om the bastardy prone sub-society.
Den går ut på att det ska funnits en subkultur bestående av en särskilt definierad
grupp kvinnor i ett lokalsamhälle inom vilken det föddes särskilt många utom -
äktenskapliga barn, varför företeelsen inom denna grupp var accepterad. Bete-
endet inom denna grupp med sitt eget normsystem, vilken hade sin hemvist
i det lägre samhällsskiktet, ska ha fortgått över flera generationer och dess
med  lemmar hade ofta släktband till varandra. Subgruppen ska enligt Laslett
ha stått för en ganska stor andel av de utomäktenskapliga födslarna, dock inte
en majoritet av dem.25

Denna teori har dock kritiserats av en rad forskare och sällan visat sig hålla
för empirisk granskning.26 Eftersom förekomsten av grupper, som tillskrev sig
andra värderingar än den övriga befolkningen i ett lokalsamhälle, tämligen
avsevärt skulle komplicera antagandet om ett tydligt samband mellan de ogifta
mödrarnas giftermålsmönster och den sociala utsattheten, har jag dock valt
att så långt det är möjligt med en rimlig arbetsinsats pröva Lasletts teori mot
mitt material.
Lasletts teori bygger huvudsakligen på två antaganden angående vilka som

kan ha ingått i subgruppen. För det första de ogifta mödrar som var så kallade
repeaters, för att använda hans term, det vill säga att de födde flera utom -
äktenskapliga barn.27 Misstänkta att ingå var även ogifta mödrar som hade en
familjekoppling till en annan person med ett konstaterat avvikande repro -
duktivt beteende enligt dåtidens normer. Med det menas i första rummet en
släktrelation till en annan ”oäkting”. Här ingår exempelvis de kvinnor som
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24 Brändström 1997, s. 15; Brändström, Eriksson & Rogers 2002, s. 50.
25 Laslett 1980b, s. 217ff. 
26 Se t.ex. David Levine & Keith Wrightson, “The social context of illegitimacy in early modern England”,
i Laslett, Oosterveen & Smith (red.) 1980, s. 168ff; Haavet 1982, s. 169, Artæus 1992, s. 134, Blaikie 1993,
s. 108–111; John Black, “Who were the Putative Fathers of Illegitimate Children in London 1740–1810”,
i Levene, Nutt & Williams 2005, s. 53ff. Det finns också forskare som tyckt sig finna tecken på ett Bastardy
Prone Sub-society. Se Jean Robin, “Illegitimacy in Colyton 1851–1881, i Continuity and Change, Vol. 2,
No. 2 1987, s. 324ff; Steven King, “The Bastardy Prone Sub-society Again: Bastards and Their Fathers and
Mothers in Lancashire, Wiltshire, and Somerset, 1800–1840, i Levene, Nutt & Williams (red.) 2005, s.
66–85.
27 Laslett 1980b, s. 218, 220.
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28 Laslett 1980b, s. 218, 220f. Också andra former av avvikande sexuellt beteende inom släkten ingår i
Lasletts definition av subkulturen, exempelvis ”a girl whose aunt was a prostitute” (Laslett 1980b, s. 221).
29 Artæus 1992, s. 134.
30 En överrepresentation av vissa släkter kan ju dock naturligtvis också tyda på en större utsatthet från
början, exempelvis att få män ville gifta sig med kvinnor ur denna grupp för att de var fattiga.
31 Endast sju av dessa tretton hörde till huvudkohorterna.
32 I Nordingrå var endast fyra kvinnor själva födda utanför äktenskapet, i Nordmaling tre. Dessa resultat
påminner om de från Artæus Västeråsstudie (Artæus 1992, s. 124).
33 Laslett 1980b, s. 218.
34 Bland dessa repeaters fanns också några vars första barn avlidit innan det andra föddes. 
35 Se Laslett 1980b, s. 239.

själva var födda utanför äktenskapet. Avgränsningen är dock betydligt vidare
än så och kan också inkludera att t.ex. en mor- eller farförälder var född utanför
äktenskapet, eller att en ogift mor gifte sig med en man som var född utanför
äktenskapet. Subkulturen kan i stort sägas ha utgjorts av ett antal samman -
flätade släkter i ett lokalsamhälle, inom vilka det föddes många utomäkten -
skap liga barn och där synen på äktenskapet skiljde sig från de breda folklagren,
varför man valde att inte gifta sig.28

I föreliggande studie har det inte varit möjligt att göra släktträd och reda ut
andra förbindelser än kvinnans närmaste anhöriga. Som Iréne Artæus påpekat
går det också att sätta frågetecken för om det verkligen förelåg ett sub-society
om påfallande många kvinnor exempelvis hade en mormor som var född utan -
för äktenskapet, eller en moster som fått ett utomäktenskapligt barn. Avgräns -
ningen är onekligen i bredaste laget.29 Därför har i föreliggande studie endast
utretts dels förekomsten av repeaters och dels huruvida de ogifta mödrarna
själva var ”oäktingar”. Om det sistnämnda var vanligt, kan det indi kera att många
var socialt utsatta redan innan de fick barn och om inte annat kan de därför ha
ansetts utgöra en subgrupp som i viss mån stod utanför det övriga samhället.30

”Sådan mor, sådan dotter” stämmer endast in på en liten del av dem som födde
utomäktenskapliga barn i de aktuella tingslagen under 1860-talet. Av samt liga
ogifta mödrar som fick sitt första utomäktenskapliga barn inom under söknings -
områdena var det sammanlagt 13 som själva var födda utanför äkten skapet.31

Sex av dem hörde hemma i Sollefteå, vilket motsvarar var sjuttonde kvinna som
ingår i studien. I de andra områdena var det ännu mer ovanligt.32

Återstår då att undersöka antalet repeaters, som enligt Laslett var de kvinnor
ska ha bildat kärnan i subgruppen.33 Deras antal var inte obetydligt. Andelen
repeaters varierade mellan ungefär var fjärde kvinna i Nordingrå och var tredje
i såväl Sollefteå som Nordmaling.34 Det är inte helt obetydliga andelar, men
mot förekomsten av ett bastardy-prone sub-society talar att ytterst få verkar
ha sammanbott och levt i så kallade samvetsäktenskap och fått flera barn utan
att bry sig om att stadfästa relationen genom vigsel. Sådana normbrytande
”consensual unions” var naturligtvis ett brott mot den rådande synen på
äktenskapet och kunde samtidigt vara en viktig del av Lasletts subkultur.35

Såvitt framgår av kyrkböckerna fanns det i föreliggande studie totalt endast 



Tabell 8. Könsfördelningen bland ogifta personer över 15 års ålder i 1855 års
folkmängdstabeller.

Kommentar: Folkmängdstabellerna för de båda moderförsamlingarna Sollefteå och Nordingrå saknas.
De är därför markerade med X i samtliga kolumner.

Källa: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage1>, CEDAR, Demografiska
databasen, Umeå universitet, 2016-11-24.

tre exempel i hela undersökningsmaterialet på att en ogift moder samman -
bodde med en barnafader en längre tid utan att de gifte sig.36 Något belägg för
ett djupt rotat sub-society i något av de studerade tingslagen, som gör att den
kommande analysen av kvinnornas giftermålsmönster kan ifrågasättas, har
således inte framkommit. I ett särskilt avsnitt nedan behandlas förekomsten
av repeaters närmare. 
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Socken/invånarantal Ogifta över 15 års ålder Änklingar/Änkor Ej gifta 

Män/Kv. 
över 15 
års ålder 

Män Kv. Män/Kv. Män Kv. Män/Kv. 

Ed 83 88 -5 16 31 -15 -20 
Graninge 150 147 +3 12 38 -26 -23 
Junsele 96 92 +4 7 24 -17 -13 
Långsele 152 149 +3 24 63 -39 -36 
Multrå 85 106 -21 5 32 -27 -48 
Resele/Ådals-Liden 
(Resele pastorat) 

311 309 +2 30 94 -64 -62 

Sollefteå X X X X X X X 
 

Sollefteå tingslag 877 
 

891 
 

-14 
100/ 
101,6 
 

94 282 -188 -202 

Nordingrå  X X X X X X X 
Ullånger 166 197 -31 21 76 -55 -86 
Vibyggerå 245 265 -20 28 95 -67 -87 
 
Nordingrå tingslag 

 
411 
 

 
462 
 

 
-51 
100/ 
112,4 
 

 
49 

 
171 

 
-122 

 
-173 

Bjurholm 197 194 +3 11 53 -42 -39 
Nordmaling 615 572 +43 58 152 -94 -51 
 
Nordmalings och 
Bjurholms tingslag 

 
812 
 

 
766 
 

 
+46 
106,0/1
00 

 
69 

 
205 

 
-136 

 
-90 

 

36 De tre exemplen utgörs av en kvinna i Nordingrå (HLA, Nordingrå kyrkoarkiv, AI:10c (1858–67), s. 288,
AI:11b, s. 178) och två i Sollefteå (HLA, Multrå kyrkoarkiv, AI:9 (1863–74), s. 7, AI:10 (1875–83), s. 10,
75, AI:11 (1884–93), s. 92; Sollefteå kyrkoarkiv AI:14a (1887–97), s. 290). En kvinna i Sollefteå tingslag



Befolkningsstrukturen

Könsfördelningen bland ogifta personer har naturligtvis en påverkan på gifter-
målsmöjligheterna. Hur många män respektive kvinnor i lämplig ålder som
fanns tillgängliga på äktenskapsmarknaden är något som måste beaktas i sam-
band med analysen av de ogifta mödrarnas äktenskapsmarknad. Ett ansenligt
mansöverskott bland de ogifta bör exempelvis rimligen ha förbättrat deras möj-
ligheter att finna en make. De i tid närmast tillgängliga uppgifter som är av rele -
 vans för denna undersökningsperiod är tabellverkets folkmängdstabeller från
1855 (se tabell 8). Om än uppgifter för moderförsamlingen saknas så verkar
det ha rått ett mindre kvinnoöverskott i Nordingrå tingslag bland de personer
över 15 års ålder som aldrig varit gifta (exklusive änkor och änklingar). Det gick
där lite mer än 110 ogifta kvinnor på 100 ogifta män. Nordmaling hade ett ganska
marginellt mansöverskott, medan det i Sollefteå tingslag exklusive moderför-
samlingen fanns nästan lika många ogifta kvinnor som män som var minst 16
år gamla.37 Bland änkor och änklingar rådde också som brukligt i alla tre tings-
lagen ett betydande kvinnoöverskott, men de allra flesta av dem hade rimligen
passerat sin fertila ålder även om deras ålder inte uppges i statistiken.
De observerade talen får dock endast ses som indikationer, inte minst efter -

som det tyvärr inte är möjligt att utröna åldersfördelningen bland de ogifta
över 15 år. Lejonparten av dem torde dock ha varit yngre än 30 år. En stor del
bör ha varit mellan 20 och 30 gamla, det vill säga i den ålder då de flesta kvinnor
ingick äktenskap.38 Det får emellertid antas att kvinnoöverskottet i Nordingrå
medförde vissa negativa implikationer på äktenskapsmarknaden för kvinnor
i allmänhet och inte minst för ogifta mödrar, vilket i viss mån bör vägas in i
jämförelsen med de andra områdena. En reservation är dock också på sin plats
med tanke på att könsfördelningen kunde ändras tämligen snabbt på grund av
såväl folkökningen vid denna tid som mobiliteten. I 1880 års folkräkning fanns
exempelvis tvärtom ett ansenligt mansöverskott i åldrarna 15–45 år i såväl
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gifte sig också med barnafadern efter att dessförinnan ha fått sex barn med honom och enligt kyrkböckerna
varit sammanboende med honom vid samtliga födslar (HLA, Ådals-Lidens kyrkoarkiv AI:5 (1859–68) 
s. 75; AI:6 (1864–73), s. 95). Även om många barnafäder är okända brukar det framgå av husförhörsläng-
den om en man kvinnan sammanbodde med en längre tid var barnafadern. 
37 Självklart går det att invända att ett tingslag inte utan vidare kan ses som en enhet. Även om undersök-
ningen är upplagd på det viset, går det naturligtvis inte att bortse från markanta skillnader i könsfördel-
ningen mellan olika socknar i samma tingslag. Med ett undantag förekommer det dock i 1855 års
befolkningstabeller inga större skevheter i enskilda församlingars könsfördelning som avviker från det all-
männa mönstret i respektive tingslag. Undantaget är att det i Multrå församling i Sollefteå tingslag gick
125 ogifta kvinnor på 100 män över 15 års ålder (i absoluta tal skilde dock endast 21 personer). I Multrå
gifte sig emellertid 6 av totalt 7 ogifta mödrar.
38 Se t.ex. Christer Lundh, En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges
län år 1860, Lund 2003a, s. 4f. Där framgår att den genomsnittliga vigselåldern för kvinnor i samtliga län
varierade mellan ungefär 27 och 29 år. 



Sollefteå som Nordingrå och endast ett mycket litet kvinnoöverskott bland de
ogifta i Nordmaling.39

Giftermålsmönster

Sammanlagt nedkom 288 ogifta kvinnor under denna undersökningsperiod
med minst ett utomäktenskapligt barn i de tre studerade tingslagen (jfr tabell
64, bilaga 1a). De har samtliga följts upp manuellt i kyrkböckerna. För att få
ett jämförbart material har dock ett varierande antal fall filtrerats bort när
underlagen för de olika faktorer som undersöks tagits fram. Det är relevansen
för kvinnornas sociala utsatthet inom undersökningsområdena som styrt vilka
fall som ska inkluderas. Undersökningen utgår dock i första hand från dem
vars tillvaro som ogifta mödrar tog sin början inom respektive område under
de aktuella åren, vilka förts till var sin huvudkohort.40

Tabell 9. Giftermålsmönster under fertil ålder för ogifta mödrar som nedkom
med sitt första utomäktenskapliga barn inom undersökningsområdet de
angiv na åren.

Kommentar: Osäkra fall (borttappade i kyrkböckerna), samt änkor, äktenskapsbryterskor och de som avled
före 45 års ålder är inte medtagna. Se tabell 64, bilaga 1a, för den kompletta populationen ogifta mödrar.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå, Ådals-Liden,  med flera församlingar. Se tabell
64, bilaga 1a, beträffande till vilka församlingar flyttningar utanför respektive tingslag följts upp.
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Gift med/ogift 
 
 

Sollefteå 
Tingslag 
1863–65 

Nordingrå 
Tingslag 
1860–69 

Nordmalings 
Tingslag  
1860–69 
 

Sammanlagt 

1. GIFT: med en far till ett eller flera 
utomäktenskapliga barn (legitimering) 

 
9 (15%) 

 
17 (30%) 

 
12 (21%)  

 
38 (22%) 

 
2. GIFT: gravid vid vigseln med en man 
hon inte tidigare hade barn med 

 
14 (23%)  
 

 
6 (11%)  
 

 
10 (17%)  
 

 
30 (17%) 

 
3. GIFT: med stor säkerhet med en man 
hon inte blivit gravid med före vigseln 

 
22 (37%)  

 
12 (21%) 

 
18 (31%) 

 
52 (30%) 

 
4. OGIFT: under fertil ålder (till 45 år) 

 
15 (25%) 
 

 
22 (39%) 
 

 
18 (31%)  
 

 
55 (31%) 

Andel gifta kategori 1-4 45/60 (75%) 35/57 (61%) 40/58 (69%) 120/175 (69%) 

 
5. UTFLYTTAD ur tingslaget under  
fertil ålder 
 

 
9 

 
16 

 
7 

 
32 

Totalt antal fall 69 
 

73 
 

65 
 

207 

 
 

39 I Sollefteå gick det år 1880 121 ogifta män i åldern 15–45 år på 100 kvinnor, i Nordingrå 133 män 
på 100 kvinnor och i Nordmaling 102 män på 100 kvinnor (< https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>,
2016-05-04, 1880 års folkräkning).
40 Se tabell 64, bilaga 1a, för uppgift om de olika bortfallsgruppernas storlek.



Giftermålsmönstren för kvinnorna i respektive huvudkohort presenteras i
tabell 9 och får sägas vara tämligen likartade. I alla tre områden gifte sig en
tydlig majoritet av dem som stannade i tingslaget under sin fertila ålder. 41

Högst var vigselfrekvensen i Sollefteå där tre av fyra ingick äktenskap. Den var
dock bara obetydligt lägre i Nordmaling där ungefär 7 av 10 ”blev gifta”, medan
det i Nordingrå handlade om 6 av 10. Vigselfrekvensen är således i samtliga
områden högre än för mödrar till barn födda 1889 i hela riket, av vilka, som
vi sett, knappt 40 procent av de som bodde på landsbygden gifte sig.42 Resul-
taten i denna studie är därmed i linje med de i forskningsläget refererade
svenska studierna från agrara miljöer av ett flertal forskare, vilka alla konsta-
terat att de flesta ogifta mödrar så småningom gifte sig med antingen barnets
far eller med en annan man.43 Det förefaller således även vara giltigt för 1860-
och 1870-talens ångermanländska landsbygd. 
Ingen av dessa forskare undersöker däremot närmare vilken relation kvinnan

hade till den man hon gifte sig med.44 Som berördes i samband med avgräns -
ningarna i kapitel 1 var dock utomäktenskaplighet ett mångfacetterat fenomen
som innefattar allt från den lösaste förbindelse till att barnets föräldrar gifte
sig tätt inpå födseln efter att båda parter hela tiden hade avsett att ingå äkten -
skap. När de ogifta mödrarnas sociala utsatthet analyseras med hjälp av gifter -
måls mönster, bör man därför, så långt det är möjligt, ta i beaktande vilket för -
hållande kvinnan hade till barnafadern. Per Bolin-Hort har exempelvis gjort
en grov indelning i sex olika typer av ”sociala relationer” under vilka barnet
kunde ha blivit till.45

Vid en analys av en ogift mors möjligheter på äktenskapsmarknaden bör det
för det första tas hänsyn till om förekomsten av ett med den blivande maken
gemensamt barn kan ha haft betydelse för äktenskapets ingående, något som
mig veterligen inte gjorts tidigare i en akademisk svensk studie. Det har själv -
klart relevans hur stor andel av de ogifta mödrarnas äktenskap som innebar
att hennes tidigare utomäktenskapliga sexuella relation i praktiken skulle
komma att betecknas som föräktenskaplig. Var maken far till minst ett av
kvinnans utomäktenskapliga barn kan det naturligtvis ha varit en viktig anled -
ning till att han gifte sig med henne och det är också möjligt att hennes utsikt
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41 Som diskuterats i metodavsnittet inberäknas i huvudkohorterna också kvinnor som flyttade ut från 
området och återkom inom 2 år.
42 SCB 1916, s. 14, 29, 104ff.
43 Carlsson 1977, s. 93; Brändström 1997, s. 13ff; Håkanson 1999, s. 79f; Eriksson (Karth) & Rogers 1978,
s. 119. 
44 Håkanson har visserligen dokumenterat de kända fäderna, men gör ingen poäng av legitimerings -
frekvensen (Håkanson 1999, s. 84f).
45 Hans indelning är: ett förlovat par som sköt upp vigseln, ett stabilt samboförhållande, ett varaktigt för-
hållande som bröts innan giftermål kom till stånd, en man med överordnad social ställning som utnyttjade
en kvinnas beroendeställning, en tillfällig sexuell kontakt, samt prostitution (Bolin-Hort 1998, s. 24).  
Det finns naturligtvis också andra varianter, exempelvis en lös förbindelse som ändå så småningom 
utmynnande i äktenskap och olika former av sexuellt tvång.



att ingå äktenskap i stor utsträckning kan ha varit begränsad till honom. Vid
ett sådant giftermål fick barnet legal status och kom därefter i juridisk mening
vad gäller arv med mera att betraktas som inomäktenskapligt, varför det, som
framkommit ovan, kallades för legitimering.46 I likhet med Allan Sandström
(se kapitel 2, sid. 80) har Orvar Löfgren framhållit att det är viktigt att skilja
på utom- och föräktenskapliga relationer.47 Om äktenskapet var överens -
kommet och endast uppskjutet något år eller två, så säger naturligtvis ett sådant
fall inte så mycket om en ogifts mor sociala utsatthet. Eller som Löfgren skriver:
”det innebar ingen större olycka att få ett barn före äktenskapet – bara man
legaliserade förbindelsen genom giftermål”.48

I de nämnda svenska studierna har det antagligen i många fall inte varit möjligt
att med någon säkerhet utreda om ett giftermål innebar att ett utom äkten -
skapligt barn fick legal status.49 Det är beroende av källäget då dessa under  sök -
ningar helt eller delvis täcker tidigare perioder, då kvalitén på kyrk bok föringen
var sämre än på 1860-talet och det ofta inte fördes in i husför hörs  längden om
kvinnans make var far till hennes före äktenskapet födda barn eller inte. I före -
liggande undersökning har dock en sådan närundersökning om kvinnans för -
hållande till maken varit möjlig. De gifta kvinnorna har därför delats in i tre
olika kategorier beroende på deras för hållande till den man de ingick äktenskap
med (se tabell 9). Närmast följer ett avsnitt vardera för var och en av dessa
kategorier, där det vidare utvecklas vad som kan utläsas om den sociala utsatt -
heten med hjälp av giftermåls mönstren.

Legitimeringar

De som legitimerade ett utomäktenskapligt barn genom äktenskap med barna -
fadern har förts till kategori 1. Legitimering kan grovt sett handla om två saker.
Dels att det utomäktenskapliga barnets föräldrar hade kommit överens om att
ingå äktenskap och inlett samlivet, men att vigseln av olika anledningar kom
att skjutas upp till efter barnets födelse. I sådana fall handlade det ofta om för-
sörjning. Det vill säga att mannen kanske var ung och obesutten och inte ansåg
sig kunna försörja en familj vid den tidpunkt då barnet föddes.50 Var omstän-
digheterna sådana var det inte helt ovanligt att vigseln dröjde i flera år och i
sådana fall hade den sociala kontrollen kanske inte någon större betydelse för
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46 1734 års lag, GB 5:1.
47 Löfgren 1969, s. 37. Med föräktenskapliga sexuella förbindelser avses som sagt i allmänhet de fall där
barnet föddes för tidigt för att kunna vara avlat efter bröllopet, men där parterna hunnit ingå äktenskap
under graviditeten. Termen kan dock även vara relevant att använda för de fall där föräldrarna till ett
utom äktenskapligt barn gifte sig med varandra. 
48 Löfgren 1969, s. 37. Se även Norman 1977, s. 171.
49 För resonemang om hur säkra man kan vara på faderskapen till utomäktenskapliga barn vars mödrar
så småningom gifte sig se metodavsnittet i kapitel 1, sid 52f.
50 Se SOU 1938:57, Befolkningskommissions slutbetänkande, s. 122; Hyrenius 1941, s. 74; SCB 1914, s.
14; Christer Lundh, Swedish Marriages. Customs, Legislation and Demography in the Eighteenth and
Nineteenth Centuries, Lund 2003b, s. 13. Se även Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 470.



att skynda på äktenskapet.51 Ibland gifte man sig emellertid kort efter barnets
födelse. Nybyggardottern Brita Greta Persdotter från Nyholm i Bjurholms för-
samling blev t.ex. ogift mor till dottern Anna Carolina den 20/3 1868. Hon
bodde då hemma hos sina föräldrar, men står i födelseboken noterad som fäs-
tekvinna till sin blivande make. Det sistnämnda berodde uppenbarligen på att
lysning hade tagits ut tre och en halv vecka innan födseln. Bröllopet stod sedan
drygt tre veckor efter dotterns födelse den 13/4.52 Orvar Löfgren har betonat
att ett bondbröllop kunde vara kostsamt och att det var vanligt att man sköt
upp det ”till någon av arbetsårets lugna perioder”. Då kunde det ibland inträffa
att barnet hann födas innan vigseln trots att det inte varit avsikten.53

Dels kunde också beslutet att ingå äktenskap ha ett mer eller mindre direkt
samband med graviditeten och barnet. Det vill säga att äktenskapet var en
konse  kvens av graviditeten och därmed resultatet av en lösare förbindelse, där
i varje fall inte den ena parten haft giftermål i åtanke.54 Påtvingade äkten skap
som ingicks på grund av en graviditet, trots att varken mannen eller kvin nan
haft för avsikt att gifta sig, benämns på engelska populärt shotgun marri a ges.
Om bara ena parten hade äktenskap i åtanke kallas de av t.ex. Peter Laslett för
spouse entrapment marriages.55 Båda dessa typer av äktenskap bygger på att
social kontroll utövad av omgivningen i närmiljön haft betydelse och den senare
typen kan alltså beskrivas som en äktenskapsstrategi.56 Ofta gällde påtryck -
ningarna att mannen skulle ta sitt ansvar och legalisera förbindel sen.
Orsakerna bakom ett giftermål i efterhand med barnafadern kan man dock

utifrån det befintliga källmaterialet i princip bara indirekt sluta sig till utifrån
de mönster som kan skönjas. Den högsta benägenheten till legitimering fanns
i Nordingrå, där knappt var tredje kvinna i huvudkohorten gifte sig med en
barna  fader, jämfört med var femte i Nordmaling och var sjunde i Sollefteå.57

Att döma av SCB:s undersökning av illegitima barn födda år 1889, av vilka 24
procent av de som bodde på landsbygden legitimerades, var en knapp tredjedel
antagligen relativt högt. 58 Samtidigt var den totala vigselfrekvensen lägst i
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51 Naturligtvis förekom det inte så sällan att vigseln ändå uteblev. Det kunde grovt sett bero på allt från
att mannen falskeligen lovat äktenskap till att känslorna paret emellan falnade, alternativt att den eko -
nomiska situationen förblev svår, eller att antingen mannen eller kvinnan avled. 
52 HLA, Bjurholms kyrkoarkiv, AI:7a (1865–74), s. 195, 206, 216; C:4 (1862–95), s. 32; EI:1 (1862–85).
53 Löfgren 1969, s. 37. Se även Hans Marks, ”On the Art of Differentiating: Proletarianization and Illegi -
timacy in Northern Sweden, 1850–1930”, i Social Science History, Vol. 18, No. 1 1994, s. 114.
54 Van Bavel 2001, s. 469f.
55 Se t.ex. Laslett 1980a, s. 8. 
56 I sin studie av Rothiemays församling i Skottland finner Andrew Blaikie att det var vanligare att de som
redan var ogifta mödrar var gravida vid altaret än brudar som inte fött ett utomäktenskapligt barn.Det tar
han som ett tecken på en äktenskapsstrategi från kvinnornas sida, eftersom det ”demonstrates a readiness
to conceive, given favourable nuptial conditions” (Blaikie 1993, s. 107f).
57 Av det totala antalet ingångna äktenskap i Nordingrå innebar ungefär hälften, eller 17 av 35 en legitimering.
I Nordmaling var motsvarande tal 12 av 30, medan det i Sollefteå rörde sig om endast vart femte, eller 9 av
45 vigslar (se tabell 9).
58 SCB 1916, s. 15. Som framgick av forskningsläget legitimerades 17 % av de utomäktenskapliga barn
som föddes i Västernorrlands län år 1889.
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59 De allra flesta legitimeringar innefattade förstfödda utomäktenskapliga barn även om de blivande makar -
na ibland hade hunnit få fler barn. Till antalet rörde det sig om 8 av 9 i Sollefteå, 15 av 17 i Nordingrå och
9 av 12 i Nordmaling.
60 I denna kategori ingår för övrigt kvinnor som var gravida vid vigseln oavsett hur många utomäkten-
skapliga barn de dessförinnan hade fött.
61 Peter Laslett, ”Introduction: comparing illegitimacy over time and between cultures”, i Laslett, Oosterveen
& Smith (red.) 1980a, s. 8. Som Laslett också antyder, kan givetvis även män ha gjort kvinnor gravida i syfte
att få till stånd ett äktenskap som annars kanske inte blivit av (exempelvis på grund av motstånd från kvin-
nans föräldrar). Det resonemanget antas dock här inte vara relevant eftersom kvinnorna tidigare fött barn
utanför äktenskapet, vilket bör ha haft negativa implikationer på giftermålsmöjligheterna (jfr det senare 
citatet från George Alter på sid. 111). Det hade däremot varit relevant om föräkten skapliga konceptioner 
i allmänhet studerats.
62 Alter 1988, s. 120.
63 Bland bönder och högre klasser föregicks äktenskapet vanligen av en noggrann ekonomisk överenskom-
melse mellan kvinnans giftoman och den blivande maken eller hans släkt, och man ansåg ofta att det var
viktigt att den som giftes bort behöll sin ekonomiska status (Se t.ex. Löfgren 1969. s. 25; Ohlander 1985, 
s. 103; Lindstedt Cronberg 1997, s. 184ff; Bruzelius 1976 (1876), s. 34f; Wigström 1985 (1891), s. 27f.

Nordingrå, vilket indikerar en mer utsatt position för de kvinnor som övergavs
av barnafadern. Den högre legitimeringsfrekvensen kan å andra sidan tyda på
en relativt väl fungerande social kontroll beträffande att mannen skulle ta sitt
ansvar och legalisera förbindelsen, även om denna kontroll långt ifrån funge -
rade fullt ut. Detta resonemang kommer att utvecklas ytterligare i avsnittet
om kvinnornas släktnätverk. Alla legitimeringar utom några få i respektive
område gällde förstfödda utomäktenskapliga barn, vilket tyder på att barna -
fader nummer två inte utsattes för samma tryck att legalisera förbindelsen.59

Gravid vid vigseln

De ogifta mödrar som var gravida med maken när de stod brud, och som tidigare
hade barn med en annan man, har förts till den andra kategorin i tabell 9.60

I dessa fall hade samlivet med brudgummen bevisligen inletts i förväg och kvin-
nan hade därmed tagit risken att återigen bli ogift mor. Precis som vad gäller
legitimeringarna måste därför antas att ett gemensamt barn i många av dessa
fall hade betydelse för äktenskapets tillkomst. I varje fall en del av dessa äkten-
skap skulle kunna betraktas som the spouse entrapment type, vilket vad denna
kategori beträffar bygger på ett antagande om att graviditeten ska ha varit ett
medel för kvinnan för att förmå mannen att gifta sig med henne.61

 Eller som den amerikanske familjehistorikern George Alter uttrycker det i
sin 1800-tals undersökning av den belgiska staden Verviers:

A woman’s goal was marriage, but the risk of becoming an unwed mother had to be
weighed against the risk of remaining a spinster. If she were to agree to her partner’s
demand for sexual intimacy, she could perhaps strengthen their relationship and
increase the likelihood that they would marry. On the other hand, she risked con-
ceiving a child and becoming an unwed mother.62

Detta resonemang är främst relevant för de grupper där ingen nämnvärd egen-
domsöverföring i samband med giftermålet ägde rum.63 I likhet med andra stu-



dier av utomäktenskaplighet var de flesta kvinnorna och männen som ingår i
denna undersökning också sprungna ur de lägre klasserna (se avsnittet om
kvinnornas sociala tillhörighet nedan, sid. 143ff).64 Å andra sidan behöver inte
dylika föräktenskapliga konceptioner bland mindre bemedlade alltid ha varit
ett stort risktagande för kvinnan, utan de kan ha varit en del av traktens frie-
rikultur att samlivet inleddes efter att äktenskapslöfte avgivits (jfr avsnittet i
kapitel 2 om frierier, sid 78ff). I ovanstående citat talar Alter dock i första hand
om kvinnor som ännu inte hade barn och för en ogift mor bör rimligen det
risktagande som han beskriver ha varit större än för övriga kvinnor. Som vi
har sett var det ju också få som legitimerade ett ej förstfött barn, vilket antyder
en större risk för den som redan var ogift mor att råka ut för exempelvis ett
falskt äktenskapslöfte och bli ensam med två utomäktenskapliga barn efter att
på nytt ha inlett samlivet i förväg.65 Även detta dilemma behandlas av Alter:

Once a woman has had a sexual relationship in a courtship that failed to result in
marriage, the sexual bargaining in later courting becomes even more difficult. Her
subsequent partners will expect sexual intercourse earlier in the relationship, and
they will be less likely to interpret sexual activity as a sign of commitment. 66

Om denna typ av utsatthet var omfattande bör ett betyande antal av de var-
aktigt ogifta mödrarna ha fött minst två utomäktenskapliga barn och blivit
repeaters. Antalet varaktigt ogifta repeaters bör åtminstone ha varit relativt
många i förhållande till dem som var gravida vid vigseln. Som framgår av tabell
9 (kategori 2) var det vanligast i Sollefteå att ogifta mödrar som ingick äkten-
skap var gravida när de stod brud. Där hörde ungefär var fjärde kvinna till
denna kategori.67 Relativt sett var det dubbelt så vanligt som i Nordingrå, medan
Nordmaling låg mitt emellan de andra båda tingslagen. För att komma åt den
utsatthet i detta avseende som Alter beskriver, behöver vi dock alltså veta hur
många av de varaktigt ogifta (kategori 4 i tabell 9) som födde mer än ett barn,
samt även hur många av de övriga (kategori 1 och 3) som blivit övergivna av
två män innan de gifte sig. På så sätt erhålls uppgift om hur stor andel som
undgick att bli repeaters av dem som blivit gravida en andra gång med en man
som inte var far till hennes första barn. Eller med andra ord hur många av dem
som gifte sig innan det andra barnet föddes.68 En sådan analys avslöjar klara
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64 I Nordmaling utgjorde dock underklasskvinnorna endast ungefär hälften av kvinnorna i huvudkohor-
terna (jfr tabell 18a nedan, sid. 144). För exempel på andra studier där de flesta ogifta mödrar konstaterats
ha sin hemvist i de lägre klasserna se t.ex. Brändström 1997, s. 18; Håkanson 1999, s. 70ff, 86ff; Carlsson
1977, s. 93; Norman 1977, s. 179f; Haavet 1982, s. 125. 
65 Noga räknat rör det sig om en kvinna i Sollefteå och två i Nordingrå som i efterhand legitimerade ett
utomäktenskapligt barn utan att legitimeringen innefattade hennes förstfödda ”oäkting”.
66 Alter 1988, s. 118.
67 Dessa tal är exklusive de som legitimerade ett tidigare fött barn (kategori 1).
68 I de fall där fadern till det första barnet är okänd har antagits att kvinnan fått barnen med två olika
män. Som framgick av metodavsnittet brukar det rätta förhållandet framgå om barnets föräldrar gifte sig.



likheter mellan områdena. Mellan 25–30 procent av dem som blivit gravida
på nytt gifte sig med barnafadern innan de hann bli ogifta mödrar för andra
gången.69 Mycket tyder på att hoppet om äktenskap för kvinnor som hade en
”oäkting” och blev gravida på nytt i hög grad var begränsade till att förmå
barna fadern att gifta sig med henne innan det andra barnet föddes. I linje med
det senare citatet från Alter förefaller det alltså ha varit ett stort vågspel att
riskera en andra graviditet för en ogift moder som önskade äktenskap och inte
på goda grunder var säker på mannens intentioner. Som behandlas ytterligare
nedan i avsnittet om antal barns betydelse minskade även möjligheterna till
äktenskap med någon annan än barnafadern i takt med att barnaskaran utök -
ades (se vidare avsnittet om antal barn nedan, sid. 116). Noteras bör dock även
att det, särskilt i Sollefteå, fanns några kvinnor som var gravida för minst tredje
gången när de gifte sig med barnafadern, vilket kan vara ett tecken på en jäm-
förelsevis mindre utsatthet.70 Däremot var det alltså ytterst få som legitimerade
ett icke förstfött utomäktenskapligt barn.

Gift utan att ett gemensamt barn hade betydelse

Angående de båda hittills behandlade typerna av äktenskap kan alltså ett
gemensamt barn ha spelat en central roll för äktenskapets tillkomst. De säger
därför inte nödvändigtvis så mycket om den sociala utsattheten och hur den
påverkade möjligheterna till giftermål.71 Ytterligare ett antal kvinnor i respek-
tive område gifte sig med en man de inte avlat barn med.72 Självklart kan sam-
livet även i en del av dessa fall ha inletts i förväg utan att leda till en graviditet,
men det är i vilket fall som helst bortom allt tvivel att ett gemensamt barn inte
haft betydelse för dessa giftermål. De har därför förts till en tredje kategori
(kategori 3 i tabell 9), vilken av allt att döma är den som säger mest om äkten-
skapsmarknaden för de ogifta mödrarna. Som framgår av tabell 9 var denna
kategori av så småningom gifta kvinnor störst i Sollefteå. Där hittade fler än
var tredje kvinna en ny man på äktenskapsmarknaden utan att först ha blivit
gravid eller fött hans barn. Även i Nordmaling var det dock nära var tredje
kvinna ur huvudkohorten som ”blev gift” på detta sätt, medan det i Nordingrå
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69 I Sollefteå var det 8 av 27 som på det sättet undvek att bli repeaters. Motsvarande tal i Nordingrå och
Nordmaling var 4 av 16, respektive 7 av 27. I dessa tal ingår ej repeaters beträffade vilka det framgår att
de hade båda barnen med samma man. Eftersom en form av olegaliserad familjebildning kan antas ha ägt
rum i en del av dessa fall så hade kvinnorna därmed inte tagit samma risk i samband med den andra gravi -
di teten. Som framgått ovan var det dock ovanligt med sammanflyttning före vigseln.
70 6 av 14 kvinnor i Sollefteå tingslag som var gravida vid vigseln hade minst två barn sedan tidigare, vilket
får betecknas som en hög siffra. Även två respektive tre kvinnor i Nordingrå och Nordmaling som tillhör
kategori 2 hade förut nedkommit med två ”oäktingar”. Det innebär således att sammanlagt 11 av 30 kvin-
nor som ingår i kategori 2 var repeaters i och med att de hade fött mer än ett utomäktenskapligt barn.
71 Även om exempelvis det beskrivna risktagandet i samband med en ny graviditet naturligtvis också är
en form av utsatthet.
72 Som framgår av metodavsnittet i kapitel 1 har 7 månader använts som gräns för att skilja ut kategori 2,
det vill säga att kvinnan måste ha fått barn med maken inom 7 månader efter vigseln.



handlade om var femte. De allra flesta av dessa kvinnor hade bara ett barn. 73

För övrigt var det betydligt fler av de barn som föddes under 1860-talet i de
undersökta områdena som fick en styvfar jämfört med SCB-undersökningen
för barn födda år 1889. Som framkom i forskningsläget var det 21,6 procent i
den som kom att ha en styvfar, medan det i föreliggande studies huvudkohorter
varierade mellan 32 (Nordingrå) och 60 procent (Sollefteå) av de förstfödda
barnen. Så höga blir andelarna eftersom även barn till kvinnor som var gravida
vid vigseln (kategori 2) måste räknas in för att motsvara SCB-undersökningen.74

En jämförelse mellan denna tredje kategori och de varaktigt ogifta i kategori
4 (tabell 9) ger en direkt upplysning om äktenskapsmarknaden för dem som
inte avlade barn med brudgummen i förväg. I Sollefteå gifte sig ungefär 6 av 10
av dessa kvinnor (22 av 37), i Nordmaling hälften (18 av 36), men i Nordingrå
endast en tredjedel (12 av 36). Den sämsta positionen på äktenskaps mark -
naden verkar alltså de ogifta mödrarna i Nordingrå ha haft, vars möjlighet till
äktenskap till en större del än i Sollefteå och Nordmaling tycks ha varit begrän -
sad till en legitimering med fadern till det första barnet. I samtliga områden
hade dock en majoritet av de ogifta mödrar som gifte sig dessförinnan avlat barn
med brudgummen, det vill säga de var antingen gravida vid vigseln eller så legiti -
merades minst ett gemensamt barn. I Sollefteå var denna majoritet knapp,
medan det rörde sig om ungefär två tredjedelar i de andra båda tingslagen.

Sammanfattande analys giftermålstyper

Äktenskapsmarknaden för de ogifta mödrarna under 1860 och 70-talen tycks
i alla tre områdena till en icke obetydlig del ha varit begränsad till en man kvin-
nan tidigare blivit gravid med utanför äktenskapet. Det i så måtto att en majo-
ritet av de som gifte sig antingen hade barn med brudgummen sedan tidigare,
eller väntade barn med honom när de stod vid altaret. Dessa båda kategorier
av äktenskap omfattade i alla tre tingslagen omkring fyra av tio av samtliga
kvinnor som ingår i huvudkohorterna (kategori 1 och 2 sammantaget).
Uppenbarligen var det dock i många fall ett vågspel att riskera en andra utom -

äktenskaplig graviditet. De flesta som blev gravida på nytt med någon annan
än fadern till det första barnet förblev ogifta. Möjligheten till äktenskap verkar
för dem till stor del ha varit begränsad till att få till stånd ett äktenskap med
barnafadern innan det andra barnet föddes och kvinnan blev repeater. Utan
nämnvärda variationer mellan områdena legaliserade omkring 25–30 procent
den andra förbindelsen innan barnet fötts. För de övriga var giftermåls utsik t -
erna relativt små i alla tre områdena.
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73 Endast 10 av totalt 52 kvinnor i denna kategori hade två eller fler barn. Hälften av dem var hemma -
hörande i Sollefteå och två respektive tre i Nordingrå och Nordmaling.
74 Se SCB 1916, s. 31. Då samtliga halvsyskon till barn som legitimerades ingår i den statistiken skulle 
de här aktuella procenttalen, som utgår från mödrarna, behöva justeras några procent uppåt för en helt
adekvat jämförelse.



Äktenskapsmarknaden verkar annars generellt ha varit minst gynnsam i
Nordingrå. Där var legitimeringarna talrikast medan det var minst vanligt med
äktenskap med en man som kvinnan inte hade avlat barn med innan vigseln.
Flest förblev också ogifta i Nordingrå, även om skillnaden i absoluta tal inte är
så stor. Möjligheterna på äktenskapsmarknaden för ogifta mödrar i Sollefteå
och Nordmaling ter sig så här långt som bättre och relativt likartade, även om
något fler gifte sig i Sollefteå trots att det var minst vanligt med legitimeringar.
Där var det lättast att finna en make som kvinnan inte dessförinnan hade blivit
gravid med.

Intensiteten på giftermålsmarknaden jämfört med kvinnor i allmänhet

Hur utomäktenskapliga barn påverkade möjligheterna till äktenskap illustreras
emellertid bäst av en jämförelse med andra kvinnor med liknande bakgrund
och ålder, som inte födde barn utanför äktenskapet. Inom ramen för förelig-
gande undersökning har det av arbetsekonomiska skäl inte varit möjligt att
följa sådana kontrollkohorter i kyrkböckerna på samma sätt som huvudko-
horterna. Ett sätt att kompensera för denna brist är att jämföra med andelen
gifta kvinnor på församlingsnivå med hjälp av den digitaliserade versionen av
1880 års folkräkning. Därigenom har kunnat räknas fram hur många kvinnor
i åldern 40–49 år som tidigare ingått äktenskap, vilket ger ett uppskattat
genom snitt för 45-åriga kvinnor – det vill säga den tidpunkt som i denna studie
valts som slutpunkt för fertil ålder.75 Det är rimlig grupp att jämföra med då
den genomsnittliga ogifta modern i respektive huvudkohort var i 40-årsåldern
eller något äldre år 1880.76 Det var också ytterst få av dem som ingår i undersök -
ningen som gifte sig efter att de fyllt 40. 
Uppgifterna från folkräkningen indikerar att fler ogifta mödrar förblev ogifta

än kvinnor i allmänhet. Giftermålsfrekvensen under fertil ålder för samtliga
kvinnor varierade mellan 805 per 1000 i Nordingrå och 898 i Nordmaling.
Motsvarande tal för de ogifta mödrarna i huvudkohorterna, var som framgått
lägre. Som kan utläsas av tabell 9 var det mellan 61 (Nordingrå) och 75 procent
(Sollefteå) som så småningom gifte sig, vilket alltså var fallet trots betydelsen
av legitimeringar (kategori 1) och föräktenskapliga konceptioner (kategori 2).
Som framkommit tyder mycket på att kvinnans hopp om äktenskap i inte
obetydlig utsträckning var begränsad till den förstfödda ”oäktingens” far. Om
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75 Från folkräkningen har nyttjats uppgifter om antalet gifta, änkor och frånskilda efter kön och på ålders-
basis. Åldersintervallet 40–49 år (till 50-årsdagen) har valts för att få ett väl underbyggt genomsnitt baserat
på mer än en enstaka åldersgrupp. Naturligtvis kan resultatet bli något snedvridet då inte alla i folkräk-
ningen har kunnat följas till 45-årsdagen, men äktenskapsfrekvensen för kvinnor i åldern 40–49 var i all-
mänhet mycket låg och det särskilt om man, som här, endast beaktar de som gifte sig för första gången.
Dessa tal bör därför vara säkra indikationer. 
76 Att de ungefär var i 40-årsåldern är baserat på den genomsnittliga åldern för förstföderskor (se avsnittet
om de ogifta mödrarnas ålder på sid. 120f) och att den genomsnittliga tidpunkten när kvinnorna kom med
i studien var den 1/7 1864 beträffande Sollefteå och den 1/1 1865 vad gäller Nordmaling och Nordingrå. 



man väljer att se legitimeringarna, eller i varje fall en del av dem, som upp -
skjutna äktenskap och en del i ett områdes frierikultur, så framstår de negativa
effekterna på äktenskapsmarknaden som ett utomäktenskapligt barn föror -
 sa kade för de övriga kvinnorna som än tydligare. 
Sollefteå framstår som det område där giftermålsmöjligheterna för kvinnor

med barn före äktenskapet var bäst i och med att endast 10 procentenheter
färre av de ogifta mödrarna ingick äktenskap jämfört med samtliga kvinnor
och där var det som sagt också minst vanligt med legitimeringar. I Nordingrå
var motsvarande skillnad precis som i Nordmaling nära 20 procentenheter,
varför bilden av Nordingrå som det tingslag med den tuffaste äktenskaps -
marknaden för de ogifta mödrarna kvarstår. Den förstärks ytterligare om legiti -
meringarna räknas bort, vilket också gäller skillnaden mellan Sollefteå och de
andra områdena (jfr tabell 10).77

De absoluta talen för kvinnor i åldern 40–49 år som varit ogifta hela livet
var för övrigt relativt små i alla tre tingslagen. Därför framgår det redan vid en
översiktlig kontroll av den digitaliserade versionen av 1880 års folkräkning att 
en icke ringa andel av dem var varaktigt ogifta mödrar. Skillnaden i vigselfre -
k vens gentemot de kvinnor som inte fött ett utomäktenskapligt barn var således
i verkligheten några procentenheter större än vad som framgår av tabellen.78

Tabell 10. Andelen ogifta mödrar i huvudkohorten som ingick äktenskap
under fertil ålder, jämfört med andelen kvinnor i ålder 40–49 år som var eller
hade varit gifta år 1880 (N).

Kommentar:Kategorierna är desamma som i tabell 9. Kategori 2 är de som var gravida på nytt vid vig seln med
en man de inte tidigare hade barn med, kategori 3 de som gifte sig med en man de inte hade avlat barn med
innan vigseln och kategori 4 de som förblev ogifta under fertil ålder. I kolum nen längst till vänster ingår även
de som legitimerade ett utomäktenskapligt barn (kategori 1).

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, 
Multrå, Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden;
<https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, 1880 års folkräkning.
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Andelen gifta i 
huvudkohorten 
under fertil 
ålder (N) 

Andelen gifta under 
fertil ålder i 
huvudkohorten exkl. 
de som legitimerade 
(kategori 2+3/ 
kategori 4) (N) 

Kategori 
3/4 (N) 

Andelen kvinnor i 
1880 års folkräkning 
i åldern 40-49 år 
som var gifta, änkor 
eller frånskilda 

Sollefteå tingslag  75% (60) 71% (51) 59% (37) 85,4% 

Nordingrå tingslag  61% (57) 45% (40) 35% (34) 80.5% 

Nordmalings tingslag 69% (58) 61% (46) 50% (36) 89,8% 

 
 

77 Jämför även resonemanget ovan i avsnittet ”Gift utan att ett gemensamt barn hade betydelse”, sid 113.
78 Det verkar exempelvis sannolikt att kanske så många som 95 procent av de som inte nedkommit med
någon ”oäkting” gifte sig i Nordmaling. Av arbetsekonomiska skäl har dock inte de exakta talen räknats ut.
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Det är därmed än tydligare att utomäktenskapligheten i viss mån var ett hinder
för äktenskap för de ogifta mödrarna i alla tre områdena.
Så här långt förefaller alltså den sociala utsattheten så som den framträder

med hjälp av äktenskapsmarknaden ha varit störst i Nordingrå. Sollefteå
framstår å andra sidan som ett område med en relativt tillåtande attityd gent -
e mot ogifta mödrar. För att fullt ut kunna besvara den inledande frågeställ -
ningen i detta kapitel, det vill säga en ogift mors utsikt till äktenskap och vad
som påverkade den, måste dock ett antal andra faktorer av betydelse för äkten -
skaps frekvensen vägas in. Dessa är antalet utomäktenskapliga barn de hade,
deras ålder och tillgången till ett familjenätverk. Det sistnämnda är i denna
studie begränsat till om kvinnans far levde. Klasstillhörighetens betydelse för
om och med vem de ogifta mödrarna gifte sig med undersöks även i ett av de
kommande avsnitten.

Antal barns inverkan på giftermålsmöjligheterna

Som berörts är antalet utomäktenskapliga barn som en kvinna fött naturligtvis
en faktor att beakta när äktenskapsmarknaden för ogifta mödrar studeras. 
Om någon form av utslagning eller stigmatisering förekom borde det ha blivit
svårare för en ogift mor att hitta en make ju fler barn hon födde. Enligt Anders 
Brändströms studie av Sundsvallsregionen från 1800-talet gifte sig alltså så många
som ungefär 85 procent av de ogifta mödrarna på landsbygden.79 Han kons ta -
terar dock att ”en viktig brytpunkt” för möjligheterna på äktenskapsmarknaden
verkar ha gått  /…/ mellan 2–3 barn per kvinna”, i och med att mindre än hälften
av dem som fick tre eller fler utomäktenskapliga barn gifte sig.80

Bortsett från den ökade försörjningsbördan som fler barn innebar fanns
annars på många håll en norm om att ett utomäktenskapligt barn mer eller
mindre kunde passera som ett misstag, medan två ansågs betydligt allvarligare.
Beata Losman skriver t.ex. om repeaters att ”då hade kvinnan överskridit en
gräns, inte minst ekonomiskt – och flera barn med olika män var också
olämpligt”.81 Enligt detta synsätt var en utomäktenskaplig födsel att betrakta
som en primär avvikelse utifrån den tillämpade stigmatiseringsteorin. Det vill
säga att nedkomsten av ett illegitimt barn kunde ses som ett acceptabelt
”misstag”, medan två barn riskerade att medföra att kvinnan stigmatiserades
som en sekundär avvikare.82

Detta avsnitt är baserat på en jämförelse mellan antalet utomäktenskapliga
barn för kvinnor ur kategori 3 och 4.83 Eller med andra ord de ogifta mödrar

79 Brändström 1997, s. 14. 
80 Brändström 1997, s. 16. Observera dock att Brändström inte beaktat vilka som var fäder till barnen.
Anledningen till det kan vara att det långt ifrån alltid framgår om barn legitimerades i det digitaliserade
kyrkboksmaterial han använt.
81 Losman 1984, s. 74. Se även Laslett 1980b, s. 218; Norlander 2000, s. 149.
82 Hilte 1996, s. 115f; Lemert 1967, s. 40ff.
83 För specificering av kategorier se tabell 9 och 13, sid. 106 respektive 124.



som hittade en make på äktenskapsmarknaden utan en föregående graviditet,
jämfört med de varaktigt ogifta. Kategori 1 och 2 har alltså inte tagits med i
den   na analys, eftersom det är rimligt att anta att det totala antalet barn inte
hade samma påverkan på giftermålsmöjligheterna om maken var far till ett
före äktenskapet avlat barn.
I de aktuella områdena är det i enlighet med Losmans påstående tydligt att

två utomäktenskapliga födslar var mycket problematiskt för möjligheten att
bli gift. Nygifta kvinnor i kategori 3 förde nämligen i genomsnitt med sig färre
än ett barn till det nya hushållet i samtliga de studerade tingslagen. De låga
siffrorna i detta avseende beror delvis på att vissa kvinnors enda ”oäkting”
avlidit innan de gifte sig, samt att det inte var helt ovanligt att barnet eller
barnen lämnats bort för uppfostran hos morföräldrarna eller hos någon annan.
Det senare berodde säkerligen i vissa fall på att maken inte ville ta emot barnet. 
En jämförelse med dem som förblev ogifta under fertil ålder visar att de senare

i genomsnitt fick signifikant fler utomäktenskapliga barn jämfört med dem som
var framgångsrika på äktenskapsmarknaden.84 Av figur 7 framgår tydligt vilken
avgörande betydelse antalet barn hade. Visserligen haltar jämförelsen eftersom
de varaktigt ogifta vanligen var ensamstående mödrar under en betydligt längre
del av livscykeln. Icke desto mindre framgår det att förekomsten av två eller
fler utomäktenskapliga barn var ett stort hinder för äktenskap i samtliga tre
områden.85 Endast fem kvinnor av sammanlagt 52 i kategori 3 tog med sig mer
än ett barn till det nya hushållet efter att ha ingått äktenskap.86 Utan nämnvärd
variation mellan områdena förblev de flesta så kallade repeaters ogifta under
sin fertila ålder (beräknat på kategori 3 och 4).87 Som berörts ovan var det
dessutom endast ett mindre antal som fött två utomäktenskapliga barn som
gifte sig med en barnafader. Kvinnor som blev mammor en andra gång utan att
vara gifta, verkar ha förlorat så pass mycket i anseende att den sociala kontrollen
gentemot männen i princip var satt ur spel. De kan ha setts mer eller mindre
som ”fallna kvinnor” och verkar ha blivit stigmatiserade eftersom de ansågs
som sekundära avvikare, vars ära inte gick att återupprätta.
Betydelsen av antalet barn förstärker också bilden av Nordingrå tingslag som

ett område där hoppet om äktenskap till en större del stod till ett giftermål 
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84 De som förblev ogifta hade i genomsnitt mellan 1,3 (Nordingrå) och 1,5 barn som uppnådde 10 års
ålder. Det kan jämföras med antalet barn som kvinnor ur kategori 3 tog med sig till det gemensamma hus-
hållet efter att de gift sig, vilket varierade mellan 0,7 (Nordingrå) och 0,8 barn (Sollefteå och Nordmaling).
Förvisso var de varaktigt ogifta mödrarna ensamstående under en längre del av livscykeln, men signifi-
kansen av dessa siffror framgår ändå inte minst av figur 7. 
85 Andrew Blaikie har gjort en liknande observation i sin studie av Rothiemays församling i Skottland
1851–91 (Blaikie 1993, s. 144), liksom den belgiske sociologen Jan Van Bavel i sin undersökning av staden
Leuven i Belgien 1846–56 (Van Bavel 2001, s. 470f).
86 Dessa siffror baseras på var barnet var skrivet efter att modern gift sig, och det går naturligtvis inte att
vara helt säker på att det överensstämde med den faktiska vistelseorten (se metodavsnittet).
87 Beräknat på kategori 3 och 4 var det av dem som hade två barn bara ett fåtal som gifte sig. I Sollefteå
rörde det sig om 3 kvinnor av 11, i Nordingrå 1 av 6 och i Nordmaling 1 av 9 (jfr figur 7).



118

Figur 7. Antal barns betydelse på äktenskapsmarknaden.

Kommentarer: Baserat på antalet barn som kvinnor ur kategori 3 i tabell 9 tog med sig till det nya hushållet
efter att de gift sig (de som gifte sig med en man de inte hade blivit gravida med före äktenskapet), jämfört
med varaktigt ogifta kvinnors barn som uppnådde 10 års ålder. De kvinnor som noterats för ”inget barn”
inkluderar dels de vars samtliga utomäktenskapliga barn hade avlidit före ett äktenskaps ingående, alternativt
före 10 års ålder vad gäller de varaktigt ogifta, och dels de vars barn enligt kyrkböckerna lämnats till ett fos-
terhem. Att de ogiftas barn skulle ha uppnått 10 års ålder har valts med tanke på att ett inte obetydligt antal
av de varaktigt ogifta kvinnornas barn avled späda eller i småbarnsåldern. För de exakta siffrorna se tabell
65, bilaga 1a.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.

med en barnafader. En majoritet av dem som inte legitimerade förblev nämligen
ogifta oavsett hur många barn kvinnan hade (jfr figur 7). Brytpunkten på
äktenskapsmarknaden förefaller i Nordingrå ha gått redan mellan 0 och 1 barn,
eller med andra ord riskerade nedkomsten av en ”oäkting” faktiskt att leda till
utslagning på äktenskapsmarknaden, vilket således är betydligt lägre än vad
Anders Brändström funnit beträffande Sundsvallsregionen.88 Det är anmärk -
nings värt med tanke på att kvinnorna ändå var relativt unga. Bara i undan -

88 Brändström 1997, s. 16. Med brytpunkt avses alltså när hälften av kvinnorna med ett visst antal barn
gifte sig (jfr figur 7). Att Brändströms brytpunkt är högre, enligt ovan alltså mellan två och tre barn, beror
dock som sagt delvis på att även legitimeringar ingår i hans underlag (vilket ju automatiskt medför minst
ett barn). Det kan dock bara till en del förklara den högre brytpunkten.
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tagsfall var någon över 30 när de fick sitt första utomäktenskapliga barn.
Frykman har hävdat att en ogift mors framtid var beroende av ”utgången av
det första havandeskapet”.89 Beträffande Nordingrå verkar han i viss mån ha
rätt. Det framgår inte minst av att en majoritet av de kvinnor som inte gifte sig
med en barnafader, förblev ogifta även om deras enda ”oäkting” hade avlidit.90

Ännu färre av dem som hade ett illegitimt barn och ytterst få med flera trädde
in i det äkta ståndet. Enbart det faktum att en kvinna fött ett utomäktenskapligt
barn kunde alltså där av allt att döma medföra att kvinnan behäftades med ett
stigma och stämplades som en sekundär avvikare. Att så pass få gifte sig av
dem som inte längre hade något barn står också i kontrast till Artæus resultat
från Västerås, låt vara att det är beroende av relativt få fall (jfr figur 7).91

I Sollefteå och Nordmaling verkar däremot inte ett utomäktenskapligt barn
ha varit samma belastning på äktenskapsmarknaden. Där gick brytpunkten mel -
lan ett och två barn, varför Frykmans kategoriska påstående om utgången av
den första graviditeten saknar giltighet för dessa områden. Samman fattnings -
vis var alltså antalet barn helt klart av stor vikt för giftermåls möjlig heterna, som
blev sämre ju fler barn kvinnan hade. Två utomäktenskapliga barn var uppen -
bar ligen stigmatiserande för en ensamstående moder i samtliga områden om
det inte blev giftermål med en barnafader. Allra lägst var dock tole ran sen i
Nordingrå där en kvinna som övergavs av barnafadern i hög grad riske rade att
stigmatiseras även om hennes utomäktenskapliga barn lämnats bort eller inte
läng re fanns i livet. I de andra områdena var ett barn oftast inte ett hinder för
äktenskap.

De ogifta mödrarnas ålder

I sin studie av Sundsvallsregionen under 1800-talet konstaterar Anders 
Brändström även att möjligheterna att finna en make minskade ju äldre en
ogift mor blev.92 Detsamma har visats i SCB:s rikstäckande undersökning av
utomäktenskapliga barn födda år 1889.93 Det är också fullt förklarligt, då äkten-
skapsfrekvensen i allmänhet normalt sjönk med stigande ålder. Den genom-
snittliga giftermålsåldern för kvinnor i Västernorrlands län under perioden
1860–1880 varierade t.ex. mellan ungefär 26,2 och 28,1 år och i Västerbotten
mellan 27,0 och 27,7 år.94 Skulle det visa sig att de ogifta mödrarnas medelålder
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89 Frykman 1977, s. 159. Med det menas om kvinnan blev övergiven av barnafadern eller inte. Se vidare
avsnittet om repeaters nedan, sid. 139.
90 Av dem gifte sig endast 6 av 17 (jfr figur 7).
91 Artæus 1992, s. 107.
92 Brändström 1997, s. 16.
93 SCB 1916, s. 45. I denna undersökning, som alltså utgår från barn födda år 1889, gifte sig 53 procent
av de kvinnor som då var 17–20 år, en andel som sjönk för varje åldersgrupp. Bland de som var 40–45 år
ingick endast 17 procent äktenskap. Efter 30 års ålder stod hoppet om giftermål i stor och ökad utsträck-
ning till en barnafar. Före 30 års ålder var det vanligare med giftermål med en annan man.
94 Christer Lundh, Regional Variations in Age at First Marriage in Sweden, 1870–1900, Lund 2003c, 
s. 4 (Table 3); Lundh 2003a, s. 5 (tabell 2).
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skiljde sig åt mellan områdena och att de i något område var nämnvärt äldre
och kanske redan hade passerat den genomsnittliga vigselåldern när de blev
ensamstående mödrar, kan giftermålsmönstret inte på samma sätt förmodas
hänga samman med den sociala utsattheten. I sådana fall bör åldern i sig ha
bidragit till att fler förblev ogifta. Samtidigt kan en högre medelålder vid det
första barnets födelse tyda på att utomäktenskaplighet var jämförelsevis illa
omtyckt, varför ogifta kvinnor i det längsta avstod från sexuella förbindelser.
Av dessa anledningar undersöks i detta avsnitt hur gamla kvinnorna var när
de fick sitt första utomäktenskapliga barn. Dessutom jämförs medelåldern vid
barnets födelse för de olika kategorierna i syfte att utröna om skillnader förelåg
mellan de olika typerna av äktenskap och de varaktigt ogifta. Detsamma gäller
genomsnittsåldern vid vigseln för dem som ingick äktenskap. Allt detta görs
för att vinna ytterligare kunskap om den sociala utsattheten och hur den påver-
kade de ogifta mödrarnas äktenskapsutsikter.
De ogifta mödrarna i Nordingrå var de facto i genomsnitt något äldre än i de

andra områdena när de fick sitt första barn. De var då nära 26 år gamla mot
ganska precis 25 i både Sollefteå och Nordmaling (jfr tabell 11).95 Det går inte
att utesluta att den högre medelåldern i Nordingrå kan tyda på en större social
utsatthet där. En mer repressiv attityd gentemot ogifta mödrar kan ha gjort att
ogifta kvinnor väntade i det längsta med att exempelvis gå med på en presumtiv
makes önskan att inleda samlivet i förväg.Detta i så fall på grund av en större
risk för stigmatisering om de övergavs av mannen och lämnades ensamma med
det utomäktenskapliga barnet. Skillnaden är dock i minsta laget för att det ska
gå att dra några säkra slutsatser i det avseendet. Hade områdenas olika förut -
sättningar beträffande näringsstrukturen och religiositeten någon inverkan på
attityderna gentemot ogifta mödrar, så synliggörs det i varje fall inte med någon
större tydlighet beträffande tidpunkten när den första ”oäktingen” föddes.96

Snarare verkar de flesta kvinnor ha idkat avhållsamhet och inlåtit sig i sexuella
relationer först i samband med frierier som de hade anledning att tro skulle
utmynna i äktenskap. Det styrks av att skillnaden i ålder mot den allmänna
vigsel åldern bara var något år eller två.97 Den ändå relativt obetydliga ålders -
skillnaden mellan Nordingrå och de andra tingslagen bör inte heller ha haft
någon större inverkan på giftermålsfrekvensen, varför resultaten i de före -
gående avsnitten inte nämnvärt kan sägas ha påverkats av kvinnornas ålder.
Tabell 12 visar däremot med all önskvärd tydlighet att kvinnornas ålder

spelade en roll för äktenskapsmöjligheterna. Vid nedkomsten av det första

95 Kvinnorna var 1–2 år yngre när det första barnet föddes jämfört med Iréne Artæus studie av Västerås
stad från 1800-talets första hälft, där de i genomsnitt var 27 år (Artæus 1992, s. 128).
96 I detta sammanhang hade det varit intressant att jämföra med vigselåldern för kvinnor som ej nedkom-
mit med något utomäktenskapligt barn, men det faller utanför ramen för denna undersökning.
97 Jfr Ann-Sofie Ohlanders resonemang om vigselåldern i Julita socken 1830–60 och om äktenskapet 
föregåtts av en föräktenskaplig konception eller inte (Ohlander 1985, s. 78). 



utomäkten skapliga barnet var de varaktigt ogifta i alla tre områdena utan
variation äldre än de som så småningom gifte sig. Förutom de som legitimerade
i Nordmaling var denna skillnad i jämförelse med övriga kategorier minst 2,5
år i genomsnitt. Det är definitivt inte slumpmässigt betingat trots att de rör sig
om relativt få fall. Uppenbarligen var möjligheterna till äktenskap större för
en kvinna som 

Tabell 11. De ogifta mödrarnas genomsnittliga ålder när det första utom äkten -
 skapliga barnet föddes (N).

Kommentarer: I tabellens underlag ingår de i förtid avlidna och de med ofullständiga levnadsöden
(se kategori 9 i tabell 64, bilaga 1, sid. 382). Änkor, äktenskapsbryterskor samt de som nedkom med det
första utomäktenskapliga barnet före undersökningsperioderna, eller utanför respektive område är däremot
inte inkluderade.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.

Tabell 12. Genomsnittlig ålder vid nedkomsten av första barnet för kvinnor
i huvudkohorterna (N).

Kommentar: Till skillnad från tabell 9 omfattar kategori 1 endast de som legitimerade det förstfödda 
barnet.

Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.
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Sollefteå tingslag  25,0 (73)  

Nordingrå tingslag  25,8 (80) 

Nordmalings tingslag  25,1 (68) 

Sammanlagt 25,3 (221) 

 
 

 
 
Gift med/ogift Sollefteå 

Tingslag 
1863–65 (N) 

Nordingrå 
Tingslag 
1860–69 (N) 

Nordmalings 
Tingslag  
1860–69 (N) 

Sammanlagt 

 

1. GIFT, legitimering med fadern till det 
förstfödda utomäktenskapliga barnet 

 

21,3 (8) 
 

25,6 (16) 
 

25,7 (9) 
 

24,6 (33) 

 
2. GIFT, gravid vid vigseln med ny man 

 
23,5 (14) 

 
24,4 (6) 

 
24,7 (10) 

 
24,1 (30) 

 
3. GIFT, med ny man utan 
föräktenskaplig konception 

 
25,1 (22) 

 
24,5 (12) 

 
24,1 (18) 

 
24,6 (52) 

 
4. OGIFT inom fertil ålder (45 år) 

 
28,1 (15) 

 
27,9 (22) 

 
27,2 (18)  

 
27,7 (55) 

 
5. UTFLYTTAD ur tingslaget utan att 
ingå äktenskap inom 7 månader 
 

 
26,0 (7) 

 
24,6 (14) 

 
23,5 (4) 

 
24,8 (25) 
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98 David Levine & Keith Wrightson har gjort samma konstaterande i en studie av det tidigmoderna England,
vilket de tar som intäkt för att många utomäktenskapliga födslar var resultatet av misslyckade frierier 
(Levine & Wrightson 1980, s. 161f).
99 Beträffande legitimeringarna kan det naturligtvis också ha rört sig om uppskjutna äktenskap, det vill
säga att mannen hela tiden avsett att gifta sig, snarare än att han påverkades till att göra det.
100 Det var vanligt att man började tjäna som piga eller dräng efter konfirmationen (Löfgren 1969, s. 25f.).
101 Lindstedt Cronberg 1997, s. 294; Furuhagen 1996, s. 173, 175; Telste 1993, s. 109f, 178f.
102 Männen var i samtliga dessa fall äldre och i genomsnitt 26,5 år. Flera av kvinnorna var under 20.

var 24–25 år eller yngre när hon födde sitt första utomäktenskapliga barn
jämfört med om hon var 27–28.
Som framgått var annars de ogifta mödrarnas medelålder vid barnets

nedkomst i alla tre tingslagen i paritet med en ålder då det var normalt att ingå
äktenskap.98 Det tyder onekligen på att många av barnen var resultat av miss -
lyckade frierier, där kvinnan haft äktenskap i åtanke och åtminstone hoppats
på att mannen skulle ta sitt ansvar om hon blev gravid, samt också på att utom -
äk tenskapliga födslar knappast var särskilt omtyckta i något av tings lagen.99 I
25-årsåldern hade många av kvinnorna ofta hunnit tjäna som piga i ett annat
hushåll i flera år, kanske i så många som 10 år och detta i de flesta fall utan att
ha blivit gravida, vilket tyder på att de allra flesta undvek mer lösa förbindel -
ser.100 De relativt få konstaterade fallen av påfallande unga ogifta mödrar, som
var 20 år eller yngre, tyder på att giftasvuxna döttrar förmanades att ”hålla på
sig” också i Sollefteå tingslag, samt att många var mindre benägna att riskera
en utomäktenskaplig graviditet om inte äktenskap fanns med i bilden. Det
sistnämnda av allt att döma på grund av de negativa konsekvenser som kunde
drabba den som lämnats ensam med en ”oäkting”, vilken, om inte annat, bör
ha uppfattats som en primär avvikare. Det vill säga som sagt att kvin nans ära
i så fall alltså var möjlig att återupprätta, men antagligen endast via ett
äktenskap.101Med stigande ålder blev det desto mer angeläget att hitta en make
varför många kvinnor som inledde samlivet i förväg nog tog större risker, det
vill säga att de inte var lika säkra på mannens inten tioner. Om han inte kunde
för mås ta sitt ansvar på ett tidigare stadium kunde de hoppas att den sociala
kontrollen skulle verka i deras favör. Graviditeterna förefaller alltså i många
fall att ha varit en äktenskapsstrategi.
Den tidigare omnämnda lägre legitimeringsfrekvensen i Sollefteå tyder på

ett jämförelsevis mindre inslag av social kontroll i det tingslaget. Mot den bak -
grunden är det också intressant att de nio Sollefteåmödrar som legitimerade
sitt förstfödda barn i genomsnitt var hela 4 år yngre än mödrarna i Nordingrå
och Nordmaling (jfr tabell 12). De senare hade hunnit fylla 25 år, medan
Sollefteåmödrarna endast var 21 år gamla. Man kan därför misstänka att en
större andel av legitimeringarna i Sollefteå var uppgjorda på förhand och kanske
skjutits upp för att kvinnan var ung, snarare än att påtryckningar från omgiv -
ningen spelade in.102 Legitimeringarna av de förstfödda barnen i Sollefteå ägde
dock rum relativt kort tid efter barnets födelse, i genomsnitt inom 0,4 år, vilket
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i och för sig skulle kunna tala för att social kontroll också kan ha haft betydelse.
Även i Nordmaling inträffade legitimeringarna vanligen inom ett år (0,5 år i
snitt), medan de i Nordingrå i genomsnitt dröjde hela 3,0 år (jfr tabell 12 och
13). Den långa tiden innan giftermålen i Nordingrå ägde rum kan tyda på att
upprepade påtryckningar mot barnafadern förekommit, därför att det var
svårare för kvinnan att gifta sig med någon annan. Därigenom blev det extra
angeläget att exempelvis kvinnans far försökte få till stånd en legitimering.
Som framkommit indikerar ju också legitimeringsfrekvensen att den sociala
kontrollen gentemot barnafäderna kan ha fungerat bäst i Nordingrå.103

Tabell 12 visar dessutom intressant nog att de som legitimerade i både
Nordingrå och Nordmaling i genomsnitt var ungefär lika gamla som den ogifta
förstföderskan i gemen, det vill säga knappt 26 år. Inte minst därför verkar det
troligt att många av de graviditeterna föranletts av det risktagande som George
Alter beskriver och att en del av dessa äktenskap kan klassificeras som the
spouse entrapment type.104 Det vill säga, om man så vill, lyckade frierier ur
kvin nans synvinkel, där vigseln sköts upp till efter barnets födelse. Detta tyder
på att utomäktenskaplighet i allmänhet var mindre accepterat i dessa båda
områden jämfört med Sollefteå, varför den sociala kontrollen var större och
också omfattade männen i högre grad, så att fler legitimeringar kom till stånd
även om kvinnan var runt 25 år gammal. 
I Nordingrå och Nordmaling stod också hoppet om äktenskap med stigande

ålder i ökad utsträckning till barnafadern. Jämfört med dem som gifte sig med
någon annan var nämligen de som legitimerade något äldre när barnet föddes
(jfr kategori 1 och 3 i tabell 12).105 I Sollefteå rådde det motsatta förhållandet,
vilket ytterligare indikerar att äktenskapsmarknaden i Sollefteå var den mest
gynnsamma och stärker resonemanget om den sociala kontrollens betydelse
i de andra områdena.106

Åldern när äktenskapen ingicks ska också kommenteras. Som framgår av
tabell 13 var de som inte gifte sig med en barnafar (kategori 3) i genomsnitt
fyra år yngre när de stod brud i Nordingrå jämfört med de båda andra områdena
(29 mot 33 år). Även detta tycks indikera en mindre gynnsam äktenskaps -
marknad i Nordingrå enligt tesen om att möjligheterna att finna en make min -
s kade ju äldre kvinnan blev. Tillsammans med att de som legitimerade i
Sollefteå  var betydligt yngre är detta den tydligaste skillnaden mellan de tre
tingslagen som rör kvinnornas ålder.

103 Den sociala kontrollen angående att ogifta personer som fått barn tillsammans skulle ingå äktenskap
kan naturligtvis också ha omfattat ett antal kvinnor som inte ville gifta sig med barnafadern.
104 Alter 1988, s. 120, se citatet på sid. 110.
105 I SCB-undersökningen av illegitima barn födda år 1889 framkommer som sagt liknande resultat (SCB
1916, s. 38, 45).
106 Som framgår av tabell 12, var kategori 3 störst i Sollefteå trots en högre medelålder jämfört med de
andra typerna av äktenskap, för vilka ett gemensamt barn kan ha haft betydelse.



Tabell 13. Genomsnittlig ålder när kvinnor i huvudkohorten ingick äktenskap
(N).

Kommentarer:Baserat på kategori 1–3 i tabell 9. Till skillnad från tabell 9 omfattar kategori 1 endast de som
legitimerade det förstfödda barnet.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.

Utifrån tabell 12 och 13 är det även tydligt att det i samtliga tre tingslag gick
relativt många år innan de som inte gifte sig med en barnafader kunde räkna
med att eventuellt hitta en make. Det tog i snitt mellan 5–10 år från det första
barnets födelse, vilket ytterligare styrker att utomäktenskapliga födslar inte
var särskilt accepterade i någotdera tingslaget.107 Härvidlag fanns inga säkra
skillnader mellan områdena, men medelåldern vid vigseln för ogifta mödrar i
kategori 2 och 3 var genomgående högre jämfört med den genomsnittliga vigsel -
åldern för samtliga kvinnor i de aktuella länen. På länsnivån var den ca 27–28
år i både Västerbottens och Västernorrlands län såväl år 1860 som 1870.108

Mot bakgrund av att många av de ogifta mödrarna i föreliggande studie var i 
30-årsåldern när de gifte sig och att det tog så pass lång tid efter barnets födelse,
är det knappast förvånande att ett antal kvinnor tog risken att bli gravida en
andra gång i hopp om att finna en make. Det kan verka troligt att många av
dem hade försökt hitta en make utan att inleda samlivet i förväg under de år
som förflutit sedan den första ”oäktingen” föddes. 
Sammanfattningsvis är det tydligt att åldern i allmänhet hade betydelse för

äktenskapsmöjligheterna. Möjligheterna till äktenskap var mindre för en ogift
moder som var knappt 30 år gammal jämfört med om hon var 25. Störst
betydelse hade åldern i Nordingrå, vilket ånyo indikerar en större social utsatt -
het där. Kvinnorna var där också något äldre när de blev ogifta mödrar. De var
då ungefär 26 år, mot 25 år i Sollefteå och Nordmaling. Skillnaden är dock för
liten för att det ska kunna antas att den i sig påverkade den allmänna vigsel -
frekvensen. Det kan dock inte uteslutas att denna åldersskillnad åter speglar
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Kategori Sollefteå 

 
Nordingrå 
 

Nordmaling Sammanlagt 

1. GIFT, legitimering med fadern till det 
förstfödda utomäktenskapliga barnet 

22,0 (8) 28,6 (16) 26,6 (9) 
 

26,5 (33) 

2. GIFT: gravid vid vigseln med ny man 28,5 (14) 29,6 (6) 30,5 (10) 29,4 (30) 

3. GIFT: med ny man utan 
föräktenskaplig konception 

33,9 (22) 
 

 29,4 (12)  33,8 (18) 32,8 (52) 

 
 

107 Tidsintervallen är beräknade utifrån kategori 3. De som var gravida vid vigseln (kategori 2) gifte sig
inom 3–6 år efter det första barnets födelse.
108 Lundh 2003a, s. 7.



en mer negativ attityd gentemot ogifta mödrar som gjorde att kvinnorna i
Nordingrå väntade i det längsta med att riskera en graviditet utan att dessför -
in nan ha gift sig. Något som med säkerhet kan konstateras är att den genom -
snitt liga förstföderskan i alla områdena hade uppnått en ålder då det var
normalt att ingå äktenskap. Det tyder på att de flesta utomäktenskapliga födslar
var resultatet av frierier som kvinnan hade hoppats skulle leda till äkten skap,
snarare än av mer tillfälliga förbindelser. Den förhållandevis höga medel åldern
när den första ”oäktingen” föddes indikerar också att utomäkten skap lighet
inte var särskilt omtyckt i något av de tre tingslagen.
De kvinnor som gifte sig med barnafadern var betydligt yngre i Sollefteå,

vilket tyder på att legitimeringarna där i högre uträckning än i de andra områ -
dena var överenskomna på förhand och att mannen hela tiden haft för avsikt
att gifta sig. I Nordmaling och Nordingrå förefaller däremot den sociala kon  -
t rollen ha haft större betydelse för de äktenskap som ingicks i efterhand med
barnafadern. Beträffade dessa områden styrks det av att hoppet till äkten skap
med stigande ålder stod till barnafäderna i högre utsträckning.
Sammantaget indikerar resultaten i detta avsnitt ytterligare att den sämsta

äktenskapsmarknaden för ogifta mödrar fanns i Nordingrå, liksom att den var
mest gynnsam i Sollefteå. I samtliga områden tog det dock åratal att finna en
make för de som inte gifte sig med en barnafader, varför en del kvinnor i takt
med stigande ålder verkar ha varit mera benägna att riskera en andra graviditet
i hopp om att finna en make.

Kvinnornas släktnätverk

Betydelsen av kvinnornas släktnätverk kan också bidra till förståelsen av gifter -
målsmönstren och de ogifta mödrarnas sociala utsatthet. Ett sätt att få en upp-
fattning om den sociala kontrollens betydelse för legitimeringarna är att under-
söka om kvinnans far levde när det första barnet föddes, vilket är vad som foku-
seras på i detta avsnitt.109 Iréne Artæus har på ett bra sätt formulerat vilken 
bety  delse denne kunde ha för en kvinna som hade blivit gravid utan att vara gift:

Fadern var som dotterns förmyndare den som skulle tillvarata hennes intressen och
vara hennes skydd mot omvärlden, låt vara att detta skydd ibland kunde vara
bräckligt, men det var ändå ett manligt beskydd i ett samhälle, där endast mannen
hade myndighet och kvinnan inte kunde föra sin egen talan. Med faderns död hade
dottern förlorat sitt beskydd.110

Den sociala kontrollen beträffande att få en motvillig barnafader till altaret
kan förvisso ha utövats av andra än kvinnans far, men det är det mest rimliga
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109 Jan Van Bavel har i sin 1800-talsstudie från Leuven i Belgien visat på ett samband mellan om kvinnan
gifte sig under graviditeten efter en föräktenskaplig konception och om hon bodde i samma hushåll som
sin far (Van Bavel, 2001, s. 466f).
110 Artæus 1992, s. 128.



126

mått som är möjligt att undersöka.111 En högst sannolik hypotes är att faderns
hjälp för att få till stånd en legalisering av förbindelsen var extra viktig i miljöer
där utomäktenskapliga födslar i högre utsträckning riskerade att leda till stig -
matisering och många kanske tyckte att en ogift mor i hög grad hade sig själv
att skylla. Mot bakgrund av vad som hittills framkommit om äktenskaps mark -
naden är en rimlig hypotes att den relativt höga legitimeringsfrekvensen i
Nordingrå borde ha haft ett samband med om kvinnans far levde eller inte.
Där verkar det ju ha varit viktigast att få till stånd en legitimering för att undvika
att den ogifta kvinnan stigmatiserades. Barnets morfar hade också mycket
riktigt en uppenbar betydelse för om en legitimering av det första utomäkten -
skapliga barnet kom till stånd i Nordingrå. Endast två kvinnor av 35 vars egen
far var avliden vid dess födelse gifte sig med barnafadern. I de fall han levde
legitimerade ungefär var tredje, eller 13 av 35. Fadern fanns således i livet i en
mycket stor andel av de fall där en legitimering kom till stånd (13 av 16).112

Dessa samband är knappast slumpmässigt betingade utan indikerar starkt att
kvinnornas fäder verkligen spelade en roll för legitimeringarna. 
I Nordmaling var det inte lika vanligt med legitimeringar av det förstfödda

barnet, men att kvinnans far levde hade ändå betydelse för legitimerings fre -
 k vensen. Där legitimerades ungefär vart femte barn som hade en morfader i
livet när det föddes, medan endast en av totalt 18 erhöll legitim status i de fall
han var avliden.113 I Sollefteå, där legitimeringarna ju var få, hade kvinnans
far däremot av allt döma inte någon nämnvärd betydelse för om det blev
giftermål med barnafadern eller inte. Trots det var alltså vigselfrekvensen högst
i Sollefteå tingslag.
Det verkar således troligt att de jämförelsevis många legitimeringarna i

Nordingrå till en relativt stor del var beroende av kvinnans far, vilket ytterligare
stärker bilden av den ogifta moderns utsatta position där. Detsamma gäller
Nordmaling, där dock morfäderna alltså inte fick lika många barnafäder till
alta ret. Precis som i Nordingrå blev det emellertid knappt några legitimeringar
alls i Nordmaling om inte kvinnans far fanns i livet. 
I de fall där den ogifta modern gifte sig och var gravid med ett före äktenskapet

avlat barn (kategori 2), verkar det för övrigt som att hennes far kan ha spelat
en betydande roll i både Nordmaling och Sollefteå, medan så inte var fallet 

111 Det hade också kunnat vara relevant att undersöka om kvinnor som förlorat sina fäder hade bröder 
i lämplig ålder som kunde föra deras talan, men det är en betydligt mer komplicerad analys som hade
varit för arbetsekonomiskt krävande.
112 En kvinna hade också en styvfar i livet, varför dessa siffror antagligen bör justeras till 14 av 16 
(se tabell 66, bilaga 1a, sid. 385). Som framgår av tabell 2 förekom också två ytterligare legitimeringar 
i Nordingrå, vilka dock inte gällde förstfödda barn.
113 Totalt legitimerades i Nordmaling 8 av 42 förstfödda barn i de fall där morfadern levde (jfr kolumnerna
”levde i samma församling” och ”levde i annan församling” i tabell 66, bilaga 1a, sid 385). Precis som 
i Nordingrå fanns denne i livet i en stor majoritet av de fall där ett förstfött barn legitimerades (8 av totalt
9, se kolumnen ”Leg” i tabell 66, bilaga 1a).



i Nordingrå. När vigseln ägde rum fanns fadern då i livet i 10 av 14 fall i Sollefteå
och i 6 av 10 i Nordmaling.114 Det verkar därför troligt att fäderna även i dessa
fall många gånger spelade en roll för äktenskapets tillkomst. Dessutom verkar
överlag den sociala kontroll som utövades för att få barnafadern till altaret
onekligen i hög utsträckning ha varit begränsad till kvinnans far. 
Som framkommit ovan stod alltså hoppet om äktenskap för ogifta mödrar

som blev gravida för andra gången till en stor del till barnafadern. Det är därför
extra intressant att kvinnans egen far verkar ha haft ett inflytande i många fall
av de fall när det lyckades. Troligen hade denne utan framgång försökt påverka
även fadern till det första utomäktenskapliga barnet att gifta sig med hans
dotter innan barnet föddes. Beträffande inte minst Sollefteå kan det också ha
varit så att det blev än mer angeläget att försöka få barnafadern till altaret
innan det andra barnet föddes, vilket således är i enlighet med hypotesen att
ett utomäktenskapligt barn kunde passera mer eller mindre som ett misstag,
medan två var stigmatiserande. 
Sammanfattningsvis fanns det alltså beträffande legitimeringar av förstfödda

utomäktenskapliga barn ett tydligt samband med om kvinnans far levde i
Nordingrå. I Nordmaling finns ett lite mindre sådant samband, medan barnets
morfader i Sollefteå i princip verkar ha saknat betydelse i det avseendet. Det
är möjligt att den av allt att döma mer negativa attityden gentemot utomäkten -
skaplighet i de båda förstnämnda tingslagen även omfattade barnafäder som
inte tog sitt ansvar, vilket kan ha givit kvinnornas fäder större möjligheter att
framgångsrikt verka för en legitimering av det förstfödda barnet. Det inflytande
de av allt att döma utövade bekräftar hur som helst det som framkommit i
tidigare avsnitt beträffande den sociala kontrollens större betydelse i Nordingrå
och Nordmaling. Dess verkan var dock helt uppenbart i stor utsträckning bero -
ende av kvinnornas fäder och att de fanns i livet. Om denne var avliden mins -
kade kraftigt möjligheterna till giftermål med barnafadern. Framförallt var det
dock kanske i Nordingrå och Nordmaling viktigare att morfäderna försökte få
till stånd ett äktenskap på grund av den större risk att stigmatiseras som deras
döttrar löpte. Beträffande Sollefteå tyder andelen morfäder som levde på att
det där kan ha blivit extra angeläget att få fadern till kvinnans andra barn till
altaret innan barnet föddes och kvinnan blev repeater. Ett sådant samband
fanns också i Nordmaling. 

Social mobilitet i samband med giftermålen och klassmässig vigselfrekvens 

I detta avsnitt undersöks om någon social mobilitet ägt rum i samband med
de ogifta mödrarnas giftermål, samt hur den varierade mellan de olika typerna
av giftermål. Resultaten anknyts även till vigselfrekvensen för kvinnor ur olika
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114 I dessa siffror ingår dock även det mindre antal som gifte sig under graviditeten efter att tidigare ha
fött två utomäktenskapliga barn. I Nordingrå levde fadern i två av endast sex fall där kvinnan var gravid
vid vigseln.
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samhällsskikt.115 Om många äktenskap som inte var legitimeringar innebar en
nedåtgående social mobilitet, kan det ytterligare förstärka bilden av en försva-
gad position på äktenskapsmarknaden som en konsekvens av att kvinnan hade
fött barn utanför äktenskapet. Marja Taussi Sjöberg har exempelvis funnit att
ogifta mödrar som var intagna på länsfängelset i Härnösand 1861–65 gifte sig
med dem ”som ingen annan ville ha: löskarlar, inhyses änklingar, sjukliga, fat -
tig  hjon, avskedade båtsmän och till med kriminella”. Hon menar därför att
man inte kan avfärda att ogifta mödrar var ”socialt nedklassade” enbart för att
de ingick äktenskap.116

På grund av förekomsten av ett gemensamt barn säger den sociala mobili -
teten i samband med legitimeringar inte något om positionen på äktenskaps -
marknaden för ogifta mödrar, men de fallen är däremot relevanta för en jäm -
förelse med dem som gifte sig med någon annan än en barnafader. Bland de
sistnämnda ingår i detta avsnitt även de som var gravida vid vigseln, då urvalet
på äktenskapsmarknaden kan ha försämrats på grund av att de var ogifta möd -
rar sedan tidigare.
En uppåt- eller nedåtgående social mobilitet i samband med legitimeringar

kan också vara en indikator på social kontroll och förekomsten av shotgun
marriages eller spouse-entrapment marriages.Beträffande den senare typen
kan det ha varit både mannen och kvinnan som var ute efter att avancera
socialt genom att ”fånga” en partner med högre social status.117 Sedan handlade
naturligtvis långt ifrån alla äktenskapliga allianser primärt om ekonomi eller
den status ett yrke medförde, men något annat än sådana generella strukturer
går inte att komma åt med hjälp av källmaterialet, varför andra anledningar
bakom giftermålen måste lämnas därhän.118 Analysen är som framgår av metod -
avsnittet begränsad till enbart yrkestitlar.
Som diskuterats i metodavsnittet i kapitel 1 har individerna delats in i sju

sociala grupper. I nedanstående analys har det bedömts som relevant att i
första hand begränsa sig till endast tre samhällsskikt.119 För kvinnan är det
hen nes fars, styvfars eller hennes ogifta moders senaste titel i kyrkboken som
registrerats. För brudgummen är det hans egen titel, antingen vid vigseln, eller
kort därefter om ett nytt hushåll bildades. Beträffande det översta samhälls -
skiktet har ingen analys av de ogifta mödrarnas sociala mobilitet varit möjlig
eftersom det i hela undersökningen endast ingår tre kvinnor med ett sådant
ursprung (två i Nordmaling och en i Nordingrå).

115 Eftersom en stor majoritet av dem som gifte sig bara hade fött ett barn har i detta avsnitt ingen hänsyn
tagits till antalet barn.
116 Taussi Sjöberg 1986, s. 30.
117 Se Laslett 1980a, s. 8.
118 Individuella berättelser om ogifta mödrars frierier finns sällan eller aldrig att tillgå och i den mån ett
fåtal berättelser skulle finnas bevarade i t.ex. ett folklivsarkiv, så är det inte troligt att mer än möjligen
någon enstaka härrör från de här studerade områdena.
119 Se metodavsnittet för en närmare beskrivning av klassificeringen i sju socialgrupper och tre skikt.



Frykman har hävdat att en kvinna i bondesamhället som blev ogift mor, därmed
hade försuttit sina möjligheter ”att göra ett förmånligt parti”.120 Något
motsägelsefullt instämmer han också i påståendet att en bonddotter hade mer
att förlora på ”en tillfällig förbindelse än om hon var kommen ur torpar- eller
backstusittarmiljö”.121 Så var det sannolikt både statusmässigt i och med att
en större social nedgång var möjlig, och de moraliskt betingade konsekvenserna
riskerade också att bli större för bonddöttrar. För att säkra egendoms över -
föringen och dotterns bibehållna socio-ekonomiska status i den mån det var
möjligt, hade en bonddotters föräldrar vanligen ett större intresse av att ha ett
inflytande på valet av äktenskapspartner, jämfört med kvinnor ur lägre grupper.
Från en bondemiljö i Småland finns uppgift om att det ännu på 1870-talet
förekom att kontrahenternas föräldrar arrangerade äktenskapet utan att vare
sig mannen eller kvinnan hade så mycket att säga till om.122 Där ett sådant
system var rådande var självklart kvinnans utomäktenskapliga sexualitet allt
annat än önskvärd.123

Tabell 14 och 15 visar den sociala mobiliteten i samband med äktenskapen
för ogifta mödrar med ursprung i mellan- respektive underskiktet. Utifrån dem
kan snabbt konstateras att Frykmans första påstående långt ifrån har någon
generell giltighet i något av de studerade områdena under 1860- och 70-talen.
Ganska många bibehöll nämligen sin sociala status även efter vigseln. 124 Både
bland de som legitimerade och de som ingick äktenskap med någon annan än
en barnafader fanns det också i samtliga områden exempel på ogifta mödrar
som ”gifte sig uppåt”, låt vara att de var få. Sammantaget, utslaget på samtliga
de tre skikten var förvisso i alla tre tingslagen den nedåtgående mobiliteten
större än den uppåtgående, men endast i Nordmaling var den det i betydande
grad.125 Så var fallet oavsett om vi räknar med legitimeringarna eller ej.
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120 Frykman 1977, s. 176.
121 Frykman 1977, s. 211. Se även t.ex. Löfgren 1969, s. 25; Ohlander 1985, s. 103; Lindstedt Cronberg
1997, s. 184ff, 196f.
122 Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750–1870: en regional analys, Stockholm
1993, s. 197.
123 Den brittiske historikern Lawrence Stone skiljer på fyra olika typer av äktenskapsarrangemang: 
1) Föräldrarna/släkten bestämmer ensamt valet av äktenskapspartner; 2) Föräldrarna/släkten väljer part -
nern men kontrahenterna har vetorätt; 3) Kontrahenterna väljer äktenskapspartner, men föräldrarna/
släkten har vetorätt; 4) Kontrahenterna väljer helt och hållet själva vem de skall gifta sig med. Typ 3 var
vanlig redan på 1800-talet och enligt Stone fick den sistnämnda typen genomslag först under 1900-talet.
Ju mer tillgångar en familj/släkt hade desto långsammare anses övergången till typ 3 och 4 ha varit 
(Lawrence Stone, The family, Sex and Marriage in England 1500–1800, New York 1979, s. 181f. Se även
Matovic 1984, s. 216f ).
124 Med den indelning i tre sociala skikt som används i föreliggande studie är det dock naturligtvis bara
relevant för medelklassen (se tabell 14) eftersom en nedåtgående social mobilitet i samband med äkten-
skapen inte är möjlig för underklassen och överklassen inte har undersökts på grund av för få fall.
125 Resultaten i detta avseende skiljer sig således från SCB-undersökningen utifrån utomäktenskapliga
barn födda år 1889. Som framkom i forskningsläget var det i den något vanligare med uppåtgående social
mobilitet för de mödrar som gifte sig, se ovan sid. 36 (SCB 1914, s. 43).
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126 Av dem som ingår i tabell 14 var 26 av 28 som gifte ner sig döttrar till bönder, nybyggare eller arren-
datorer.
127 Se Marco H. D. van Leeuwen & Ineke Maas, ”Partner Choice and Homogamy in the Nineteenth Century:
Was There a Sexual Revolution in Europe?”, i Journal of Social History, Vol 36, No. 1 2002, s. 111f (table
2). Van Leeuwen och Maas visar att 7 procent fler av bonddöttrarna i Sundsvallsregionen gifte ner sig
under perioden 1850–1880 än under första halvan av 1800-talet. 
128 van Leeuwen & Maas 2002, s. 111f (table 2). Min tolkning av underklassen i deras studie är vad de
klassificerat som ”unskilled workers”, samt ”crofters, farm workers”. Christer Winberg har i sin studie av
Dala församling i Västergötland visat på en större grad av endogami. Hans analys av gifta par år 1850
visade att 78 procent av bonddöttrarna gifte sig inom sin egen klass. (Winberg 1977, s. 260f).
129 Se t.ex. Se Löfgren 1969, s. 38. Han skriver där: ”Det klassiska exemplet med den fattige bondpojken,
som lyckats göra den rika bonddottern gravid och på så sätt kan tvinga fram ett äktenskap, som hennes
föräldrar aldrig skulle ha accepterat under normala omständigheter, hör inte enbart till romanvärlden”.
Jan Van Bavel menar också att kvinnor ibland medvetet såg till att de blev med barn som en strategi för
att få motspänstiga föräldrar att godkänna barnafadern som äktenskapspartner ”following the principle of
legitimacy” (Van Bavel 2001, s. 469). Som framgick av kapitel 2 behövdes i Sverige dessutom giftomannens
samtyckte – vanligen hennes far – för att kvinnan skulle få gifta sig, vilket gällde alla kvinnor fram till 1872
(se vidare kapitel 2, s. 77f).

Ogifta mödrar ur medelklassen
Det ska förvisso inte förringas att det ändå förekom en inte obetydlig nedåtgå-
ende social mobilitet i samband med äktenskapen för kvinnor ur mellanskiktet,
bland vilka bonddöttrar dominerar.126 Folkökningen vid denna tid orsakade
emellertid en ganska betydande proletarisering av bondeklassen, vilket gjorde
att även de som inte hade fött något utomäktenskapligt barn ibland tvinga des
”gifta ner sig” för att hitta en make.127 Det hade således kunnat vara önskvärt
med en kontrollgrupp bestående av medelklasskvinnor som inte hade barn utan-
för äktenskapet, men det faller av arbetsekonomiska skäl utanför denna studie.
Historiesociologerna Marco van Leeuwen och Ineke Maas har däremot studerat
giftermålsmönster i allmänhet i Sundsvallsregionen under 1800-talet. Beträf-
fande bonddöttrars äktenskap under perioden 1850–80 fann de att ungefär 30
procent, eller något färre, gifte sig med en man som hade sitt ursprung i det som
grovt sett motsvarar underklassen.128 I föreliggande studie uppvisade medelk-
lasskvinnorna i både Nordingrå och Nordmaling en större nedåtgående mobilitet
än så i samband med äktenskapen. Underlaget är visserligen ganska litet, men
det är ändå intressant att ungefär hälften, respektive två tredjedelar, ”gifte ner
sig” i dessa områden. I Sollefteå var den nedåtgående mobiliteten ungefär lika
stor som i van Leeuwen och Maas undersökning. Inte i någotdera området förelåg
det dock någon nämnvärd variation mellan de som legitimerade och de som
gifte sig med någon annan än barnafadern. Samtidigt ska hållas i åtanke att det
kanske just var mannens lägre klasstillhörighet som skjutit upp en del av de
äktenskap som ingicks i efterhand, vilket inte minst kan ha berott på motstånd
från kvinnans föräldrar.129Beträffande Nordmaling och Nordingrå kan det därför,
mot bakgrund av van Leeuwens och Maas resultat, ändå verka troligt att det
utomäktenskapliga barnet medförde en försämrad position på äktenskapsmark-
naden för den som inte gifte sig med barnafadern. I detta avseende är det emel-



lertid endast möjligt att med någon säkerhet uttala sig om Nordmaling, där så
många som sju kvinnor av nio som inte hade avlat barn med brud gummen i för-
väg, gifte sig med en man som tillhörde underklassen (kategori 3 i tabell 14).
En nedåtgående social mobilitet i samband med äktenskapen kan dock alltså
även skönjas i Nordingrå, där hälften av dem som inte legitimerade ”gifte ner
sig”. Samtidigt ska understrykas att skillnaden gen te mot Sollefteå endast beror
på ett par fall. Beträffande de som inte legitimerade, tycks det i vil ket fall som
helst vara klarlagt att bonddöttrar och andra ur mellanskiktet hade en starkare
position på äktenskapsmarknaden i Sollefteå och Nordingrå i jämförelse med
Nordmaling. Nämnas bör också att uppåt gåen de social mobilitet till det övre
skiktet endast förekom i sammanlagt tre fall, varav två i Nordingrå.
En som inte ”gifte ner sig” trots att hon födde två utomäktenskapliga barn

var exempelvis bonddottern Anna Magdalena Ersdotter (f. 1838) från byn Berg 
i Sollefteå församling.130 Hon förefaller ha fått båda sina utomäktenskapliga 

Tabell 14. Social mobilitet i samband med äktenskap för kvinnor i det mellersta
sociala skiktet.

Kommentar:Ett mindre bortfall förekommer eftersom samtliga kvinnors ursprung inte kunnat spåras i kyrk-
böckerna.

Källor: Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, 
Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och 
Ådals-Liden.
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Kategori  
 

Sollefteå 
1863–65 

Nordingrå 
1860–69 

Nordmaling 
1860–69 

Sammanlagt 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

 

1 Legitimeringar 
 

0-1-2 
 

0-3-3 
 

1-2-5 
 

1-6-10 

2 Gravid vid vigseln 
med man hon inte 
hade barn med 
sedan tidigare 

0-2-1 1-0-3 0-3-3 1-5-7 

3 Gift med man  
hon inte hade avlat 
barn med 
 

0-4-2 

 

1-3-2 0-2-7 1-9-11 

Sammanlagt 
 

0-7-5 2-6-8 1-7-15 3-20-28 

Summa för de som 
inte legitimerade 

0-6-3 2-3-5 0-5-10 2-14-18 

 
 

130 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AI:9 (1851–62), s. 10.



barn med den unge bonden Per Persson Sjödin (f. 1841) från Ingersta i Multrå
socken, hos vilken hon var skriven som ”piga” i två omgångar under åren 
1864–66. Enligt husförhörslängden flyttade hon dit första gången bara några
dagar innan hennes första barn, dottern Cajsa Margareta föddes i maj 1864.131

Dottern avled endast 17 dagar gammal och ett och ett halvt år senare fick Anna
Magdalena sonen Per August. Han kom att heta Sjödin i efternamn, varför 
mycket tyder på att hans namne var fadern.132 Något äktenskap med Per Sjödin
”den äldre” blev det dock aldrig. Denne gifte sig med en annan kvinna när sonen
endast var fem månader gammal. Anna Magdalenas far var avliden sedan flera
år tillbaka och i november 1866 flyttade hon hem till sin mor och några syskon
i Berg.133 Sju år senare, vid 34 års ålder, ingick hon äktenskap med den fyra år
yngre bonden Erik Hansson i Bergs grannby Fanby, till vilken Per August följde  
med.134 Den långa tiden Anna Magdalena levde som ogift mor kan tas som en

Tabell 15. Social mobilitet i samband med äktenskap för kvinnor i det undre
sociala skiktet.

Kommentar: Ett mindre bortfall förekommer då inte samtliga kvinnors ursprung kunnat spåras i kyrk-
böckerna.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.
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Kategori Sollefteå 
1863–65 

Nordingrå 
1860–69 

Nordmaling 
1860–69 

Sammanlagt 

Uppåtgående –  
oförändrad  

Uppåtgående – 
oförändrad 

Uppåtgående –  
oförändrad 

Uppåtgående –  
oförändrad – 

 

1 Legitimeringar 
 

1-5 
 

1-9 
 

2-1 
 

4-15 

2 Gravid vid vigseln 
med man hon inte 
hade barn med 
sedan tidigare 

0-11 1-1 0-4 1-16 

3 Gift med man  
hon inte hade avlat 
barn med 

3-12 

 

1-5 2-5 6-22 

Sammanlagt 4-28 3-15 4-10 11-53 

Summa för de som 
inte legitimerade 

3-23 2-6 2-9 7-38 

 
 

131 HLA, Multrå kyrkoarkiv, AI:9 (1863–74), s. 29; Multrå kyrkoarkiv C:3 (1831–70), s. 133.
132 HLA, Multrå kyrkoarkiv, AI:9 (1863–74), s. 29; Sollefteå kyrkoarkiv, AI:11 (1863–74), s. 38; AI:13
(1875–86), s. 49. 
133 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AI:9, s. 38 (1851–62); AI:11 (1863–74), s. 14. Fadern, bonden Erik Ersson
(f. 1807), dog år 1855 i Berg.
134 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AI:11 (1863–74), s. 38. Det första inomäktenskapliga barnet föddes 8 måna -
der och 8 dagar efter vigseln, varför det kan antas att Anna Magdalena inte visste om att hon var gravid
när lysningen togs ut. Hon tillhör således kategori 3 enligt den tillämpade 7 månaders gränsen (se metod-
avsnittet i kapitel 1).



indikation på att det inte var så lätt för henne på äktenskapsmarknaden, men
bortsett från det ingick hon ett för sin sociala status fullt normalt äktenskap.
Något större arv eller hemgift hade hon knappast heller att locka med som ett
av sju syskon.

Ogifta mödrar ur underklassen
Som berörts spelade i det lägre samhällsskiktet inte ekonomiska motiv bakom
äktenskapen samma roll som för bönder och andra med högre klasstillhörighet,
varför de sociala fördömandena inte alltid var lika hårda. För det undre skiktet
handlade det om att kunna försörja sig, för bönder ofta om att hemgiften skulle
vara den rätta och att gården skulle föras över till nästa generation.135 Nu var
det förvisso framförallt i mellanskiktet, som utgörs av döttrar till bönder, hant-
verkare och kvalificerade arbetare, som en tydlig nedåtgående social mobilitet
var möjlig. Med den indelning som används kunde ju dessutom kvinnor i det
und re skiktet bara gifta sig uppåt eller inom skiktet. Frågan är därför vilka växlar
som kan dras utifrån tabell 15, som föga förvånande avslöjar att en överväldi-
gande majoritet av underklasskvinnorna i alla tre tingslagen ingick äktenskap
med en man med liknande social tillhörighet. Det varierade mellan ungefär sju
av tio i Nordmaling och nära nio av tio i Sollefteå och inga nämnvärda skillnader
förelåg mellan de som legitimerade och de övriga.136Det var alltså svårt att avan-
cera socialt i samband med giftermålen även för ogifta mödrar ur underklassen.
En djupare analys visar dock även att de som gifte sig inom underklassen knap-
past behövde nöja sig med markant marginaliserade män, vilket överensstäm-
mer med Brändströms resultat från Sundsvallsområdet.137Det vill säga att exem-
pelvis arbetar- eller torpardöttrar i stor utsträckning skulle ha varit hänvisade
till den typ av äkta makar som Taussi Sjöberg funnit många av i sin undersökning,
som exempelvis backstugusittare, inhysingar, eller en betydligt äldre och kanske
ofärdig änkling.138 Bortsett från några få fall har emellertid inte något liknande
observerats i denna studie.139
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135 Upprepad not, se not 63, sid. 110.
136 Att fler gifte sig uppåt i Nordmaling är antagligen slumpmässigt betingat på grund av att talen är små.
137 Som framkom i forskningsläget har Brändström konstaterat att ca 85 procent av de ogifta mödrarna i
Sundsvallsregionens landsbygdsförsamlingar under perioden 1800–1895 kom att gifta sig (motsvarande
andel i staden var två tredjedelar). Han skriver dessutom som sagt att även om det inte fanns utrymme
för någon större nedåtgående social mobilitet så tyder inget på att de som så småningom gifte sig fick nöja
sig med verkligt marginaliserade män. (Brändström 1997, s. 114). Se även kapitel 1, sid. 21.
138 Taussi Sjöberg 1986, s. 30. Hennes undersökning baseras emellertid endast på mödrarna till 19 utom -
äktenskapligt födda pojkar, respektive 8 flickor (Ibid, s. 27, 37). Att urvalsgruppen utgörs av fångar vid
cell fängelset i Härnösand gör det också relevant att fråga sig om inte de allra lägsta socialgrupperna var
överrepresenterade, i vilket fall det inte är förvånande att barnens mödrar i hög utsträckning gifte sig med
verkligt marginaliserade män.
139 Av de 35 kvinnor i Sollefteå-kohorten som hörde till kategori 2 eller 3 i tabell 2 var det t.ex. bara en enda
som blev maka till en änkling. I särskilt Nordmaling var de visserligen fler, eller 8 av 28, varav 7 hörde till
kategori 2.



Social nedgång
Om man beaktar alla sju socialgrupper för sig var det ändå fortfarande främst
bonddöttrar (socialgrupp 3) som stod för den största nedåtgående sociala mobi-
liteten. Bland de som inte legitimerade utgjorde de i alla tre tingslagen en majo-
ritet av dem som gifte sig med en man från en lägre socialgrupp. Sett till samtliga
ogifta mödrar var det också i denna studie genomgående fler som gifte sig med
en man av lägre börd jämfört med SCB:s studie av mödrar till illegitima barn
födda år 1889. Det berodde på bonddöttrarna.140 Således verkar det ha funnits
fog för Frykmans med fleras påstående att bonddöttrar hade mest att förlora
på en utomäktenskaplig förbindelse, vilket alltså definitivt tycks vara fallet
beträffande Nordmaling.141 Det torde ha ett samband med en inte obetydlig 

Tabell 16. Gifta och ogifta efter klass/socialt skikt.

Kommentarer: Omfattar de ogifta mödrar som stannade i undersökningsområdena under fertil ålder. Ett
fåtal kvinnors sociala bakgrund har inte gått att spåra, varför N inte överensstämmer med tabell 9.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.
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Civilstånd Civilstatus efter samhällsskikt utifrån kvinnans fars klasstillhörighet 

(socialt skikt) 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ogift under 
fertil ålder 

- 4 8 1 3 17 - 6 12 

Gift med en man 
hon väntade barn 
med. 

- 3 11 - 4 2 - 6 4 

Gift med en man 
hon inte avlat barn 
med före vigseln. 

- 6 15  

 

- 6 

 

6 

 

2 9 

 

7 

 

Summa gifta exkl.  
legitimeringar/N 

 

- 

9/13 

69% 

26/34 

76% 

0/1 

0% 

10/13 

77% 

8/25 

32% 

2/2 

100% 

15/21 

71% 

11/23 

48% 

Gift med  
barnafader  
(legitimering) 

- 3 6 1 6 10 - 8 3 

Summa gifta/N - 12/16 

75% 

32/40 

80% 

1/2 

50% 

16/19 

84% 

18/35 

51% 

2/2 

100% 

23/29 

79% 

14/26 

54% 

 

140 Se SCB 1916, s. 43.
141 Se även t.ex. Lindstedt Cronberg 1997, s. 185f. De flesta bonddöttrar i Nordmaling hade för övrigt bara
ett utomäktenskapligt barn, vilket också var fallet i de andra områdena.



social utsatthet. Det vill säga att män ur deras egen klass inte var särskilt  
benägna att gifta sig med en bonddotter som hade ett utomäktenskapligt barn. 
Den relativt omfattande proletariseringen av bondeklassen gör det mer osäkert
om så också var fallet i de andra områdena, då det alltså är möjligt att bond-
döttrar även i allmänhet uppvisade en betydande nedåtgående social mobilitet
i samband med äktenskapen. Beträffande Sollefteå och Nordingrå kan en all-
män socioekonomisk omvandling i högre utsträckning ha påverkat den sociala
nedgången.

Den klassmässiga vigselfrekvensen
Betonas bör också att det i Nordingrå och Nordmaling var märkbart fler kvinnor
i mellanskiktet som gifte sig, jämfört med ogifta mödrar ur de lägre socialgrup-
perna. Knappt hälften av de som stannade kvar i undersökningsområdet och
tillhörde det undre skiktet förblev ogifta i dessa båda tingslag, medan en klar
majoritet av mellanskiktets ogifta mödrar ingick äktenskap (i båda områdena
omkring 80 procent, jfr tabell 16). Dessa skillnader förstärks något om legiti-
meringarna räknas bort. I Sollefteå var giftermålsfrekvensen däremot likartad
och hög i båda skikten (75–80 procent). Det är därmed tydligt att en inte obe-
tydlig utslagning på äktenskapsmarknaden av ogifta mödrar som hörde till det
undre skiktet förekom i både Nordingrå och Nordmaling.142 Det tyder på före-
komsten av extra negativa attityder gentemot ogifta mödrar i de tingslagen.
Dessa var sannolikt religiöst betingade alternativt att normer sprungna ur bon-
deklassen och högre grupper även genomsyrade underklassen. I det lägsta sam-
hällsskiktet borde ju annars utomäktenskapligheten ha varit en mindre belast-
ning eftersom egendomsöverföring och giftomannainstitutet inte spelade
samma roll i samband med ingåendet av äktenskap.143 Delar av utslagningen
kan förvisso ha varit ekonomiskt betingad snarare än moraliskt, det vill säga
att en potentiell make inte ville försörja ett eller flera barn som inte var hans
egna. Det faktum att en majoritet av de underklasskvinnor som inte legiti -
merade i Nordingrå och Nordmaling förblev ogifta talar ändå för en inte obe-
tydlig socialt orsakad utslagning på äktenskapsmarknaden. Att så pass få kvin-
nor ur mellanskiktet i dessa områden drabbades av denna utslagning, kan nog
förklaras av att de hade tillgångar som, om inte annat, var lockande för män
ur underklassen. För att låna ett uttryck från George Alter så hade de större
bargaining power.144 Sannolikt hade fler förblivit ogifta om inte bonddöttrar
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142 Som framkommit ovan finns det inte några belägg för att olegaliserad familjebildning förekom annat
än i undantagsfall, vilket således inte ens delvis kan förklara underklasskvinnornas lägre vigselfrekvens
(se ovan sid 103f).
143 Se Lindstedt Cronberg 1997, s. 185ff.
144 Alter 1988, s. 120. Alter använder ”bargaining power” beträffande risken att föda utomäktenskapliga
barn, det vill säga att bonddöttrar hade större möjlighet att få till stånd ett äktenskap före att en graviditet 
resulterade i ett barn. Här tillämpas det däremot beträffande giftermålsmöjligheterna för dem som redan
hade en ”oäkting”.



varit attraktiva för män med lägre social bakgrund och kunnat erbjuda exem-
pelvis en hemgift.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det beträffande Nordmaling tydligt att det ogifta moder-
skapet märkbart försvagade bondedotterns möjlighet att finna en make med
liknande klasstillhörighet. Det är således i linje med vad Frykman hävdar och
indikerar en relativt stor social utsatthet för ogifta mödrar med en sådan bak-
grund. Så torde ha varit fallet trots att också de som legitimerade barnet genom
giftermål med barnafadern uppvisade en liknande nedåtgående social mobi -
litet. Även i Nordingrå finns liknande tendenser om än underlaget är litet och
analysen försvåras av den betydande proletariseringen av bondeklassen vid
denna tid. I båda dessa områden verkar det också troligt att en del bonddöttrar
blev gifta därför att de hade tillgångar som underklasskvinnor saknade, exem-
pelvis en hemgift som kanske kunde vara lockande för åtminstone en man från
underklassen. Det går dock inte att, likt Frykman, kategoriskt hävda att det
var omöjligt att göra ett gott parti för en ogift mor. 
Underklasskvinnor som så småningom gifte sig gjorde det i de allra flesta fall

med en man som hade en liknande social tillhörighet. Få av dem gifte sig uppåt
till medelklassen, men någon tydlig nedåtgående mobilitet inom under klassen
var det inte heller fråga om. Däremot var det endast i Sollefteå som ogifta
mödrar med ursprung i det lägsta samhällsskiktet ingick äktenskap i lika stor
utsträckning som sina medelklassystrar. I Nordmaling och Nordingrå var det
betydligt fler underklasskvinnor som förblev ogifta, vilket sannolikt i väsent -
lig grad var beroende av såväl religionen som värderingar med rötter i bonde -
klassen. Även det som framkommit i detta avsnitt tyder på att den bästa äkten -
skapsmarknaden för ogifta mödrar fanns i Sollefteå. 

Sammanfattning giftermålsmönster

Med tanke på att den totala andelen ogifta mödrar som så småningom gifte sig
varierade mellan ungefär två tredjedelar och tre fjärdedelar, kan giftermåls-
mönstren i de undersökta områdena vid en första anblick uppfattas som ganska
likartade. Flera faktorer indikerar dock att den bästa äktenskapsmarknaden
för kvinnor som fött barn utanför äktenskapet fanns i Sollefteå och den sämsta
i Nordingrå. Trots att det där var vanligast med legitimeringar och att kvinnorna
hade minst antal utomäktenskapliga barn i genomsnitt var vigselfrekvensen
lägst i Nordingrå. Där löpte en övergiven kvinna med ett barn en avsevärd risk
att förbli ogift, vilket beträffande de andra områdena snarare gällde den som
fött två illegitima barn. Faktum är att även de som inte hade något barn längre,
för att det avlidit eller lämnats bort, hade det svårt på äktenskapsmarknaden
i Nordingrå. 
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I Sollefteå var det lättast att finna en make som inte var far till ett av kvinnans
utomäktenskapliga barn. Om det blev äktenskap i de andra områdena var i
större utsträckning beroende av om det gick att få till stånd en legitimering av
det förstfödda barnet, vilket särskilt i Nordingrå till stor del verkar ha varit
avhängigt den sociala kontroll som kvinnans far utövade mot barnafadern. De
negativa implikationer ett utomäktenskapligt barn kunde ha i Nordmaling fram -
går bland annat av att påfallande många medelklasskvinnor, av vilka de flesta
var bonddöttrar, gifte sig med en man med lägre klasstillhörighet. Liksom i
Nordingrå förblev också betydligt fler ogifta mödrar som tillhörde under klassen
ogifta. Så var inte fallet i Sollefteå där vigselfrekvensen för både medel- och
under  klassen tvärtom var likartad. Det är dock tydligt att ogifta mödrar i alla
de tre områdena gifte sig i lägre utsträckning än kvinnor som inte fött något
utom   äktenskapligt barn, vilket var fallet även om legitimeringarna räknas in.
Skillnaden i vigselfrekvens jämfört med samtliga kvinnor var dock mindre i
Sollefteå, där ungefär 10 procentenheter färre av de ogifta mödrarna ingick
äkten skap, medan motsvarande skillnad var 20 procentenheter i de båda andra
områdena. Räknar man bort legitimeringarna och de fall där kvinnan väntade
barn med brudgummen när hon gifte sig blir skillnaden betydligt större. Av de
övri ga gifte sig hälften i Nordmaling, ungefär 6 av 10 i Sollefteå och endast en
tredjedel i Nordingrå. Satt i relation till att minst 80–90 procent av de kvinnor
som inte fött något utomäktenskapligt barn ingick äktenskap under sina fertila
år, är dessa resultat en tydlig indikation på hur det ogifta moderskapet försäm -
rade möjligheterna på äktenskapsmarknaden för dem som inte gifte sig med en
barnafader.
För dem som gifte sig utan att ett barn kan ha haft betydelse för äktenskapet

tog det genomgående mellan 5–10 år innan de eventuellt hittade en make, vilket
förstärker bilden av att de ogifta mödrarna hade det relativt svårt på äktenskaps -
marknaden. Kvinnans utsatta position illustreras även av att det kunde vara en
äktenskapsstrategi att riskera en ny utomäktenskaplig graviditet, men att det
då var av stor vikt att få till stånd ett äktenskap innan det andra barnet hann
födas, vilket blev fallet i ungefär ett fall av fyra. Faktum är att en majoritet av
de ogifta mödrarnas äktenskap i samtliga områden hade föregåtts av att kvinnan
avlat minst ett barn med brudgummen. Liksom att den ogifta förstföderskans
medelålder i samtliga områden var minst 25 år, det vill säga i en ålder då det
var normalt att ingå äktenskap, tyder allt detta på att utom äkten  skaplighet inte
var helt förenligt med rådande normer i något av de tre tingslagen. Eller, med
andra ord, att det var liktydigt med en primär avvikelse att få ett utomäkten -
skapligt barn i Sollefteå och Nordmaling. Kvinnan stöttes då inte ut ur den
sociala gemenskapen, men i Nordingrå kunde däremot endast ett barn leda till
att hon riskerade att stigmatiseras och stämplas som en sekun där avvikare,
vilket i de andra områdena drabbade dem som blev ensamma med två barn.
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Övriga mikrodemografiska faktorer

I denna del av kapitlet behandlas några mikrodemografiska faktorer som bidrar
till förståelsen av de ogifta mödrarnas sociala utsatthet, vilka undersöks av
andra syften än att studera äktenskapsmarknaden och giftermålsmönstret.
Närmast följer ett avsnitt om repeaters, där det undersöks hur vanligt det var
att ogifta mödrar fick två eller flera utomäktenskapliga barn. Härigenom kom-
pletteras det resonemang som fördes ovan i avsnittet om de som var gravida
vid vigseln genom ett direkt fokus på dem som blev repeaters.Därefter under-
söks om kvinnor i vissa samhällsklasser löpte större risk att bli ogifta mödrar.
Det vill säga om det fanns en selektionseffekt beträffande vilka som blev ogifta
mödrar som var knuten till kvinnornas sociala ursprung. En sådan kan mycket
väl ha varit ekonomiskt betingad i fall lägre grupper är överrepresenterade,
det vill säga att barnlösa kvinnor ur lägre socialgrupper tog större risker i sam-
band med frierier eller att de lättare övergavs av mindre bemedlade män. Var
vissa grupper å andra sidan underrepresenterade bland de ogifta mödrarna
kan det tyda på att det var mindre socialt accepterat att få utomäktenskapliga
barn inom en särskild socialgrupp eller klass, varför det kan vara ett mått på
hur avvikande kvinnorna uppfattades inom gruppen och således ett indirekt
mått på den sociala utsattheten inom den statusgrupp de tillhörde.
I den mån det har varit möjligt har även barnafädernas sociala tillhörighet

jämförts med kvinnornas för att se om det fanns sociala skillnader mellan
könen. Det skulle i så fall kunna indikera att en del kvinnor blivit mer eller
mindre utnyttjade av en man av högre börd. 
I sådana fall handlar det om en strukturellt betingad selektionseffekt

beträffande risken att föda ett utomäktenskapligt barn, som av Frykman
benämns strukturförtyck.145 En hypotes är att det relativt sett var vanligare i
områden där ogifta mödrar var mindre tolererade av omgivningen, eftersom
fler kvinnor i en sådan miljö ska ha avstått från utomäktenskapliga sexuella
relationer. Om det kan konstateras att relativt många barn var resultatet av
förbindelser med män av högre börd, vilka inte gifte sig med barnamodern,
kan det därför vara ett indirekt mått på den sociala utsattheten.
Med hjälp av prästernas lytesmarkeringar i husförhörslängderna undersöks

även om en del kvinnor kan ha ansetts vara avvikande redan från början och
i så fall av den anledningen varit relativt utsatta för män utan äktenskap i
åtanke. Det är en ytterligare en form av selektionseffekt beträffande risken att
bli ogift mor som är intressant att studera av samma anledning som struktur -
förtrycket. Sannolikt var även det vanligare i områden där ”normala” kvinnor
inte födde så många utomäktenskapliga barn på grund av en betydande risk
för stigmatisering. Om många av de varaktigt ogifta mödrarna hade lytesmar -

145 Frykman 1977, s. 188ff.
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146 Frykman 1977, s. 159. ”Hora” syftar alltså inte i detta avseende på prostitution utan kommer sig av
Frykmans begreppsmissbruk när han menar sig kunna använda begreppet synonymt med ”ogift mor”, 
vilket uppenbarligen legat till grund för den missvisande titeln på hans avhandling (Frykman 1993, s. 34).
För kritik angående tillämpningen av begreppet ”hora” se kapitel 1, sid. 17.
147 Förutsatt att kvinnan inte gifte sig med barnafadern.

ke ringar kan också analysen av giftermålsmönstren behöva revideras eftersom
det i så fall skulle kunna vara en viktig delförklaring till att vissa förblev ogifta.
Andelen kända fäder har också undersökts i syfte att vinna ytterligare

kunskap om den sociala kontrollen i lokalsamhället gentemot försumliga barna -
fäder, det vill säga benägenheten att få de som inte gifte sig med barnamodern
att ändå erkänna faderskapet. En sådan kontroll kan ha utövats av såväl kvin -
nans far och släktingar, som av myndighetspersoner eller andra i lokalsam -
hället. Var den effektiv indikerar det antagligen en mindre social utsatthet för
kvin norna. Även ett avsnitt om trolovningar ingår i syfte att ytterligare komma
åt den sociala kontrollen i lokalsamhället gentemot männen. Därefter studeras
de ogifta mödrarnas migration under fertil ålder för att se om påfallande många
flyttade ut ur tingslaget, vilket skulle kunna tyda på att en negativ attityd gent -
e mot dem blev en push-faktor för utflyttning. Pigors anställnings förhållanden
i samband med graviditeten har även undersökts för att se i vilken grad de
verkar ha fått lämna tjänsten som en konsekvens av att de blev med barn och
om de kunde få en ny pigplats, vilket också kan säga något om attityden till
ogifta mödrar i lokalsamhället. Slutligen undersöks spädbarns dödligheten i
syfte att utröna om det fanns skillnader mellan undersöknings områdena
beträffande den förmodade överdödligheten för utomäktenskapliga barn.

Repeaters

Hur många kvinnor som födde minst två utomäktenskapliga barn, vilka som
framkommit benämns repeaters, kan i sig bidra till förståelsen av den sociala
utsattheten. Benägenheten att föda fler ”oäktingar” var av allt att döma i betyd -
ande utsträckning länkad till hur avvikande den ogifta modern ansågs. I detta
sammanhang är det relevant att anknyta till Frykmans bild av den ogifta modern
i bondesamhället. Som berördes i forskningsläget, menar han att en kvinna mer
eller mindre per automatik hamnade i en stigmatiserad position i och med att
hon födde sitt första utomäktenskapliga barn, eller som han uttrycker det:

Det var då hon födde detta som hon skildes ut, som hon började skolas in i rollen
som hora. Statusbytet från ungmö till hora blottar tydligast de värde ringar som
samhället bar på. När hon väl fött det första barnet skulle sedan de andra oäktingarna
följa efter. Detta låg i avståndstagandets förlängning, något som empiriskt kan
bekräftas av kyrkans födelseböcker. Det som kom att be stäm  ma fortsättningen av
hennes karriär i livet var utgången av det första havandeskapet.146

I bondesamhället ska alltså redan ett utomäktenskapligt barn ha varit så pass
stigmatiserande att det ledde till fler.147 Eller med andra ord, den ogifta modern
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148 Frykman 1977, s. 159.
149 Frykman 1977, s. 159; Frykman 1975, s. 141; Magdalena Balint, “De utomäktenskapliga kontakterna.
En studie under år 1860 i Ramdala socken, Blekinge”, stencil, Folklivsarkivet, Lund. Frykman har också
i detta sammanhang hänvisat till den norske 1800-tals sociologen Eilert Sundt och gör sig i det samman-
hanget skyldig till en övertolkning när han skriver: ”Eilert Sundt noted on his research trips around Norway
that among those who have fallen once, there are many that they fall again and again” (Frykman 1975, 
s. 141). Eilert Sundt skrev själv på den sida som Frykman hänvisar till:”kvinder, som faldt 1ste gang, bör
man våge över med omhu; thi de tiltrænge måske høilig menneskvennens tröst og anden bistand for att
reddes fra nyt og værre fald” (Eilert Sundt, Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge, 1, Oslo 1968 (original-
utgåva 1857), s. 196).
150 Se t.ex. Tomasson 1976, s. 254; Carlsson 1977, s. 93; Håkanson 1999, s. 82; Brändström 1997, s. 18;
Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 40; Peter Laslett & Karla Oosterveen, “Long-term Trends in 
Bastardy in England: A Study of the Illegitimacy Figures in the Parish registers in the Reports of the 
Registrar General 1561–1960, i Population Studies Vol. 27, No. 2 1973, s. 284; Blaikie 1993, s. 110f.
151 Dessa andelar är genomgående lägre än de 43 procent repeaters Andrew Blaikie funnit i sin studie 
av Rothiemays församling i Skottland 1877–86. I grannförsamlingen Marnoch uppgick de under samma
period till 39 procent (Blaikie 1993, s. 110).
152 Som framgått fanns för övrigt ytterst få repeaters bland de som legitimerade.

ska mer eller mindre konsekvent ha ansetts så avvikande och oförenlig med
lokalsamhällets uppfattning angående hur en individ bör vara, att hon
stämplades som en sekundär avvikare. Därmed skulle det ha blivit legitimt för
män att utnyttja henne sexuellt utan att de behövde ha äktenskap i åtanke.
Enligt Frykman kan det alltså empiriskt beläggas med hjälp av kyrkböcker.148

Påståendet baserar han emellertid, för svenska förhållanden, av allt att döma
enbart på en undersökning från Ramdala socken i Blekinge, vilken omfattar
blott 18 ogifta mödrar som födde barn år 1860.Av dessa fick nio stycken två
eller fler ”oäktingar”.149 Med ett så litet underlag kan denna andel naturligtvis
vara slumpmässigt betingad, men lika fullt var hälften i den av Frykman refe -
re rade studien av Magdalena Balint inte repeaters. Dessutom bör naturligt vis
ett dylikt påstående baseras på undersökningar av mer än ett område. Ett
tydligt mönster med ett betydande antal ogifta mödrar som blev repeaters, i
och med att de fick minst två utomäktenskapliga barn, har dock varken
Frykman själv eller någon annan visat på i en svensk demografisk studie.
Tvärtom så framhålls i ett flertal undersökningar att en majoritet av de ogifta
mödrarna endast födde ett utomäktenskapligt barn.150

I föreliggande studie har redan framkommit att ungefär var fjärde ogift mor
i Nordingrå och var tredje i Sollefteå och Nordmaling födde minst två utom -
äkten skapliga barn (se avsnittet där det utreds om ett bastardy prone sub-
society förelåg, sid. 103).151 Räknar man bort dem som legitimerade det först -
födda barnet kvarstår dessa skillnader i stort sett, men andelen repeaters
uppgår då ändå inte till fler än ungefär 30–40 procent.152 Det kan inte betecknas
som få, men ingenting talar ändå för att ogifta mödrar i något av de studerade
områdena var mer eller mindre förutbestämda att föda fler utomäktenskapliga
barn när det första väl var fött och barnafadern övergivit dem. Förklaringen
till många av de upprepade utomäktenskapliga födslarna torde i stället vara
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det ovan beskrivna risktagandet med äktenskap i åtanke. Lindstedt Cronberg
skriver exempelvis att kvinnor ur de lägre grupperna kanske inte hade något
att erbjuda utöver sig själva för att få till stånd ett giftermål, det vill säga inga
finansiella tillgångar, vilket säkerligen gjorde många av dem benägna att riskera
även en andra graviditet.153

Både Nordingrå och Nordmalings tingslag kan vid denna tid i hög grad klassas
som traditionella bondemiljöer där religionen hade en framträdande roll, men
trots det förekom uppenbarligen inte den stigmatisering Frykman talar om,
som närmast automatiskt ska ha orsakat fler illegitima barn i och med att
kvinnan stämplades som ”hora”. Frykmans påstående motsägs även i viss mån
av att så pass många som 25–30 procent ingick äktenskap under graviditeten
medan de väntade sitt andra barn (se ovan, sid 111f). Det går däremot i alla
tingslagen att konstatera en omkring 20 procent större risk för de som blivit
repeaters att föda ännu fler barn, vilket gjorde att ungefär hälften av dem fick
minst tre utomäktenskapliga barn.154 Som framgått av avsnittet om antal barns
betydelse, var det också relativt få kvinnor som övergivits av fadern till det
andra barnet som gifte sig. Det verkar därför troligt att många repeaters råkade
ut för den stigmatisering som redan det första barnet skulle ha inneburit enligt
Frykman. Ser man enbart till de som levde ogifta under hela sin fertila ålder
synliggörs en större utsatthet i Nordmaling. Av dem var där två tredjedelar
repeaters, jämfört med ungefär hälften i Sollefteå och endast en tredjedel i
Nordingrå. 
I viss mån skulle dock även avsaknaden av kvinnor med två eller flera utom -

äktenskapliga barn kunna indikera att svår situation för den ogifta modern. I
Nordingrå blev alltså jämförelsevis få ogifta mödrar repeatersoch, som framgått
ovan, verkar redan ett barn ha kunnat leda till stigmatisering. Det kan därför
verka troligt att de sociala konsekvenserna för de som lämnades ensamma med
en ”oäkting” var så pass långtgående att många aktade sig noga för att så att säga
”upprepa förseelsen”. Det styrks även av hur få som var gravida vid vigseln bland
de som så småningom gifte sig och att de ogifta mödrarnas position på
äktenskapsmarknaden var svagast i Nordingrå – trots att andelen repeaters var
minst. Sannolikt spelade både religionen och näringsstrukturen (det starka
inslaget av bönder) en roll för uppkomsten av dessa normer. Den av allt att döma
större stigmatisering som drabbade ogifta mödrar i Nordingrå gjorde dem dock
inte nödvändigtvis sexuellt utsatta för män utan avsikt att gifta sig med dem.
Att ogifta mödrar ibland blev mer eller mindre sexuellt utnyttjade råder det

dock knappast någon tvekan om. En repeater som av allt att döma stigmati -
se r ades var exempelvis båtsmansdottern Brita Magdalena Kjellström från
Herresta i Vibyggerå socken. Hon var äldst i en barnaskara bestående av åtta

153 Lindstedt Cronberg 1997, s. 186.
154 En ökad risk att föda fler barn för varje ”oäkting” har konstaterats i en schweizisk studie (Reto 
Schumacher, Grzyna Ryczkowska & Oliver Perroux, “Unwed mothers in the city: illegitimate fertility in
19th-century Geneva, i The History of the family, Vol. 12, No. 3 2007, s. 200).



syskon. Knappt 20 år gammal återvände hon i juli månad 1865 enligt husför -
hörslängden till föräldrahemmet från Styrnäs socken några mil bort vid
Ångermanälven.155 Där hade hon varit piga och uppenbarligen lämnat tjänsten
i förtid på grund av graviditeten.156 På dagen tre veckor efter återkomsten blev
Brita Magdalena mor till dottern Elisabet. I det torp som föräldrarna bör ha
bebott blev hon sedan kvar under resten av sina fertila år. Hennes barnaskara
utökades allt eftersom. Kort före sin tvåårsdag år 1867 fick Elisabet en bror
som dog vid 6 månaders ålder. De övriga barnen uppnådde vuxen ålder. De
utgjor des av döttrarna Lovisa (f. 1869) och Carin (f. 1872), samt sonen Petrus
Henning (f. 1885). Det finns inga uppgifter eller andra indikationer på vilka
deras fäder var. Barnen kom, när de första gången tilldelades ett efternamn i
kyrkböckerna, att bära namnet Kjellström efter modern.157

I takt med att barnaskaran växte lär Brita Magdalena sannolikt ha blivit mer
och mer utsatt för män utan ädla avsikter. Kanske utnyttjades hon sexuellt på
något sätt – om inte annat genom ett falskt äktenskapslöfte. Olika former av
prostitution förekom även på landsbygden, t.ex. i utbyte mot mat, men ingen -
ting i de källor som använts för denna avhandling avslöjar någon prostitution
i ett enda fall.158 Vi kan således inte veta om något av barnen som ingår i under -
sökningen blev till under sådana omständigheter. Något som däremot indikerar
en tämligen stor utsatthet för Brita Magdalena – oavsett vilka exakta uttryck
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Tabell 17. Förekomsten av repeaters bland ogifta mödrar i huvudkohorten
med fullständiga levnadsöden.

Kommentarer: De kvinnor som födde två eller fler utomäktenskapliga barn benämns i föreliggande studie
repeaters. Tvillingfödslar räknas som ett barn.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.

 
 
 
 

 

Antal kvinnor 
totalt 

Antal som 
födde 
endast ett 
uä barn 
 

Antal 
repeaters 

Antal utomäktenskapliga barn 
2 3 4 5 6 

Sollefteå  60 41 19 (32%) 9 5 3 1 1 

Nordingrå  57 44 13 (23%) 6 3 1 2 1 

Nordmaling 58 37 21 (36%) 11 7 3 - - 

Sammanlagt 175 122 53 (30%) 26 15 7 3 2 

 
 

155 HLA, Bjärtrå kyrkoarkiv, BI:1 (1862–70), s. 16.
156 Eftersom flytten inträffade i juli sammanföll den inte med när pig- och drängkontrakt gick ut, det vill
säga på våren eller hösten.
157 Som framgår av metodavsnittet fick ibland utomäktenskapliga barn födda före år 1918 den biologiska
faderns efternamn trots att han varken hade erkänt faderskapet eller antecknats som far i kyrkböckerna.
158 Lindstedt Cronberg har inte heller hittat några tydliga belägg för prostitution (Lindstedt Cronberg
1997, s. 173ff).



den tog sig – är att hennes far levde ända till 1894. Denne lyckades alltså inte
utöva ett sådant inflytande att en barnafader legaliserade sin förbindelse med
hans dotter. Mycket tyder därför på att hemmet var fattigt och kanske blev
Brita Magdalena med tiden både illa sedd socialt och ekonomiskt utsatt. I och
med detta kan hon kan ha tagit större, eller åtminstone förnyade risker, genom
att inleda samlivet i förväg i hopp om att finna en make. 159

Sammanfattningsvis tycks det som att det företrädesvis var hoppet om äkten -
skap via en ny graviditet, snarare än social utslagning, som låg bakom att
omkring  30–40 procent av de som inte legitimerade blev repeaters i de här
studerade områdena. Risken att de som lämnats ensamma med två barn skulle
få fler ökade dock, vilket i linje med det som framkommit om deras sämre gifter -
målsmöjligheter, indikerar att de i hög grad riskerade att stigmatiseras. Resul -
taten i detta avseende är liknande i samtliga de tre tingslagen. Däremot var det
proportionellt färre som blev repeaters i Nordingrå och proportionellt fler av
de varaktigt ogifta som födde minst två ”oäktingar” i Nordmaling. Det tyder på
en relativt stor utsatthet i båda dessa miljöer, men som tog sig olika uttryck. I
Nordingrå verkar det troligt att rädslan för de sociala konsekvenserna i hög grad
ledde till att de ogifta mödrarna idkade avhållsamhet, medan fler ogifta mödrar
utnyttjades sexuellt i Nordmaling av män utan äktenskap i åtanke. 

Kvinnornas sociala tillhörighet

För att utröna om kvinnor ur vissa socialgrupper och skikt var över- eller under-
representerade har den sociala tillhörigheten för de kvinnor som ingår i studien
jämförts med den övriga befolkningen i respektive undersökningsområde.
Klass mässiga selektionseffekter beträffande vilka som blev ogifta mödrar kan
säga något om attityderna gentemot dem inom olika samhällsskikt. Utifrån sin
studie har Lindstedt Cronberg framhållit att utomäktenskapliga födslar nog
skall ses som ”en integrerad del i de obesuttnas äktenskapsmönster”, det vill
säga att det i hög grad handlade om misslyckade frierier eller uppskjutna äkten-
skap, medan bonddöttrar som sagt vanligen hade mycket mer att förlora sta-
tusmässigt på en utomäktenskaplig graviditet.160 Särskilt i områden där illegi-
tima födslar var jämförelsevis illa omtyckta, bör de sistnämnda ha aktat sig för
att bli gravida före äktenskapet, i fall de inte kunde vara säkra på att ett äkten-
skapslöfte skulle uppfyllas.161 Det skulle kunna tala för att bonddöttrarna bör
ha varit underrepresenterade i åtminstone Nordingrå och Nordmaling. 
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159 Om Brita Magdalena, liksom de allra flesta kvinnor som ingår i undersökningsmaterialet för denna 
av handling, vet vi dock endast vad kyrkböckerna avslöjar. 
160 Lindstedt Cronberg 1997, s. 186, 197.
161 Så länge den effektiva kontrollen fungerade på landsbygden var det för mesta inget nämnvärt risk -
tagande att inleda samlivet i förväg. Det ansågs t.ex. bindande om mannen gjort upp om äktenskapet med
giftomannen (Lindstedt Cronberg, s. 192f). 



Tabell 18a. De ogifta mödrarnas klasstillhörighet jämfört med hela befolk-
ningen år 1855 (N).

Kommentarer: Beräknat utifrån kvinnornas sociala bakgrund, det vill säga faderns yrke alternativt en styv-
faders eller ogift mors. De ogifta mödrarna från moderförsamlingarna Sollefteå och Nordingrå har exkluderats
eftersom dessa församlingar inte finns med i tabellverkets material. I övrigt ingår de som födde sitt första
utom äktenskapliga barn inom respektive område de angivna åren, inklusive i förtid avlidna och de med ofull-
ständiga levnadsöden (se kategori 9, tabell 64, bilaga 1a). Ett fåtal kvinnors sociala bakgrund har inte gått att
spåra.

Källor: Tabellverket på nätet, befolkningstabeller från 1855 för följande församlingar: Bjurholm, Ed, 
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordmaling, Resele, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden, 
<http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage1>, CEDAR, Demografiska 
databasen, Umeå universitet, 2016-11-24.

Tabell 18b. De ogifta mödrarnas socialgruppstillhörighet jämfört med hela
befolkningen år 1855 (N).

Kommentarer: Se tabell 18a.

Källor: Tabellverket på nätet, befolkningstabeller från 1855 för följande församlingar: Bjurholm, Ed, 
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordmaling, Resele, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden, 
<http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage1>, CEDAR, Demografiska 
databasen, Umeå universitet, 2016-11-24.
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Socialgrupp Sollefteå 1863–65 Nordingrå 1860–69 Nordmaling 1860–69 
 Hela 

befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

Hela 
befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

Hela 
befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

1 0,2% - 0,2% 2% (1) 1,6% 1% (1) 

2 8,1% - 2,3% - 1,6% 1% (1) 

3 30,3% 22% (11) 40,3% 36%(19) 46,9% 46% (31)  

4 1,2% - 2,2% 2% (1) 1,6% 1% (1) 

5 11,3% 12% (6) 8,0% 8% (4) 10,9% 13% (9) 

6 26,7% 42% (21) 19,9% 26% (14) 23,4% 22% (15) 

7 
 

22,1% 24% (12) 27,0% 26% (14)  14,1% 13% (9) 

Summa 100% 100% (50) 100,0% 100% (53) 100% 100%(67) 

 
 

 
 

Socialt skikt Sollefteå 1863–65 Nordingrå 1860–69 Nordmaling 1860–69 
 Hela 

befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

Hela 
befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

Hela 
befolkn. 
1855 

Ogifta 
mödrar (N) 

 

1 8,3% 0 2,5% 2% (1) 3,2% 3% (2) 

2 31,5% 22% (11) 42,5% 38% (20) 48,5% 48% (32) 

3 60,1% 78% (39) 54,9% 60% (32) 48,4% 49% (33) 

Summa 100% 100% (50) 100,0% 100% (53) 100% 100% (67) 

 
 



I tabell 18a jämförs klasstillhörigheten för kvinnorna i respektive huvudkohort
med hela befolkningens klasstillhörighet i 1855 års folkräkning. Med reser -
vation för att näringsstrukturen snabbt kunde ändras, är det utifrån tabellen
tydligt att de ogifta mödrarna faktiskt i stora drag verkar ha repre sen  terat ett
tvärsnitt av befolkningen i Nordingrå och Nordmaling, låt vara att underklassen
var något överrepresenterad i Nordingrå på medelklassens bekost nad. Noteras
bör särskilt att bonddöttrarna inte var nämnvärt färre i dessa områden jämfört
med böndernas andel av den totala befolkningen. Dessa resultat skiljer sig i
viss mån från de tidigare omnämnda studier i vilka de allra flesta ogifta mödrar
tillhörde underklassen.162 I Sollefteå var underklassen däremot överrepresen-
terad och medel- och överklassen underrepresenterad. Det tyder på att utom -
äktenskapliga födslar var jämförelsevis mer tolererade inom det lägre skiktet,
till skillnad från exempelvis bland bönder.163

Det faktum att underklassen inte var nämnvärt överrepresenterad i 
Nordma ling och Nordingrå bekräftar att ogifta mödrar i dessa områden inte
var särskilt väl sedda i de lägre socialgrupperna, vilket ju stämmer väl överens
med att betyd ligt färre från det lägsta sociala skiktet gifte sig i dessa områden
(jfr avsnittet om social mobilitet i samband med äktenskapen, sid. 135f). På
grund av den sociala utsatthet det medförde verkar det således troligt att fler
barnlösa ogifta kvinnor ur underklassen undvek att bli gravida i Nordingrå och
Nordma ling.164

De tämligen många bonddöttrarna bland de ogifta mödrarna i samtliga
områden berodde sannolikt främst på misslyckade frierier, snarare än på att
utomäktenskaplighet var särskilt tolererat. Sannolikt var det en ekonomisk
utsatthet som gjorde att ganska många bonddöttrar i särskilt Nordmaling och
Nordingrå riskerade en utomäktenskaplig graviditet. Det vill säga att folkök -
ningen och proletariseringen gjorde det svårare att finna en jämbördig make
utan att först gå med på dennes krav om intimitet. Proletariseringen av bonde -
klassen var som sagt en utveckling som tog fart på 1830-talet i Västernorrlands
län och under sådana förhållanden ökar per automatik risken för nedåtgående
mobilitet i samband med äktenskap.165 Proletariseringen var en lång process
som fortgick under åtskilliga årtionden och gick hand i hand med en omfat -
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162 SCB 1916, s. 41; Norman 1977, s. 179f, 184; Håkanson 1999, s. 72f, 86ff; Carlsson 1977, s. 93; Haavet
1982, s. 125; Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 463. Dock tillhörde även i 1860-talets Nordingrå och Nordmaling
flest ogifta mödrar underklassen, vilken år 1855 exempelvis utgjorde omkring 55 procent respektive 60
procent av den totala befolkningen i dessa områden (se tabell 4, kapitel 2, sid. 70).
163 Medelklassen var troligen ännu mer underrepresenterad i Sollefteå än vad som framgår av tabellen.
En ganska stor del av socialgrupp 2 i tabellverkets befolkningstabeller var nämligen sannolikt i själva verket
gesäller (socialgrupp 4) som felaktigt betitlats mästare (socialgrupp 2).
164 För att veta detta säkert hade dock förekomsten av föräktenskapliga konceptioner bland gifta kvinnor
utan utomäktenskapliga barn behövt undersökas.
165 Fridholm, Isacson & Magnusson 1976, s. 40; van Leeuwen & Maas 2002, s. 111; Anu-Mai Köll, Tradition
och reform i västra Södermanlands jordbruk 1810–1890: agrar teknik i kapitalismens inledningsskede,
Stockholm 1983, s. 60.



tande hemmansklyvning.166 Jämfört med södra Sverige var bonddöttrar nas
hemgift generellt mindre i Norrland, vilket naturligtvis spädde på den eko  -
no miska utsattheten.167 Vid den här aktuella tiden kan det ha varit strate giskt
för bonddöttrar, som ville behålla sin status, att inleda föräkten skapliga frierier
genom vilka de riskerade att bli gravida. Så var fallet trots att den sociala kon -
t rollen kanske inte fungerade fullt ut och att den som övergavs av fadern till
det första barnet riskerade att drabbas av social nedgång vare sig hon senare
gifte sig eller inte. En del av bonddöttrarnas utomäktenskapliga födslar lär dock
även ha föranletts av att kvinnans föräldrar eller giftomannen inte accepterade
en måg med lägre klasstillhörighet.
Som framkom i kapitel 2 är det också möjligt att nattfrierier i ökad utsträck -

ning resulterade i ett utomäktenskapligt barn om kvinnan blev gravid. Det vill
säga att barnet kommit till under ett för bygden sedvanligt föräktenskapligt
frieri där kvinnan förväntat sig äktenskap, men att hon blev sviken på grund
av att den sociala kontrollen i lokalsamhället inte längre var lika effektiv.168

Ett sådant resonemang är naturligtvis relevant både för medel- och under klass -
kvinnorna, men i vilken utsträckning nattfrierier låg bakom utomäkten skapliga
födslar i de aktuella områdena ger inte det befintliga källmaterialet så klara
led trådar om.169

Beträffande överklassen försvåras analysen av att det översta skiktet endast
utgjorde ett par–tre procent av befolkningen i Nordingrå och Nordmaling. Det
troliga är dock naturligtvis, så som ofta har beskrivits i litteraturen, att över -
klass döttrar i alla miljöer var hårt hållna och att nedkomsten av ett utomäkten -
skapligt barn för dem var liktydigt med en stor skam. Siffrorna i tabell 18a och
b tycks bekräfta att så var fallet i Sollefteå. 
En viktig förklaring till överrepresentationen av underklasskvinnor bland

de ogifta mödrarna i Sollefteå, var sannolikt en jämförelsevis större ekonomisk
utsatthet bland lägre grupper, som gjorde att många övergavs av fadern till det
första barnet. Med det menas att många par – särskilt om de var unga – saknade
eller upplevde att de saknade de finansiella möjligheterna att bilda och försörja
en familj.170 Av allt att döma är det också en viktig delförklaring till att de utom -
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166 Även historikern Gabriella Nordin har lyft fram hemmansklyvningens betydelse för proletariseringen
och de minskade utkomstmöjligheter det medförde (Gabriella Nordin, Äktenskap i Sápmi: giftermåls -
mönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722–1895, Umeå 2009, s. 132f). För exempel
på hur hemmansklyvningen yttrade sig i en småländsk socken under 1800-talet, se Christer Persson, Jorden,
bonden och hans familj: en studie av bondejordbruket i en socken i norra Småland under 1800-talet, med
särskild hänsyn till jordägande, sysselsättning och familje- och hushållsbildning, Stockholm 1992, s. 80ff.
167 Kjellman 1979, s. 133f.
168 Se t.ex. Ohlander 1985, s. 81. Hon konstaterar där att det var mycket vanligt med föräktenskapliga
konceptioner i Julita församling i Södermanland under perioden 1830–60.
169 Se SCB 1914, s. 29. De klaraste beläggen för att nattfrierier förekom i undersökningsområdena vid den
aktuella tiden har vi, som framgick av bakgrundskapitlet, från Sollefteå tingslag och Nordingrå församling
(Wikman 1937, s. 169).
170 Lindstedt Cronberg 1997, s. 197.
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äktenskapliga födelsetalen var störst i Sollefteå. Underklasskvinnorna hade ju
som sagt sällan någon nämnvärd hemgift att erbjuda, varför de sanno likt tog
större risker i hopp om äktenskap.171 Då alltså först det andra barnet verkar
ha inneburit en avsevärd risk för stigmatisering, var ju dock en utom äkten -
 skaplig graviditet inte samma vågspel i Sollefteå som i exempelvis Nordingrå.
De ogifta mödrarnas sammantagna klassmässiga distribution tyder på att

det endast var inom underklassen i Sollefteå som illegitima barn var förhållan -
de vis accepterade. Sannolikt var det till stor del en ekonomisk utsatthet i sam -
band med äktenskapsbildningen som gjorde att oväntat många bonddöttrar
födde utomäktenskapliga barn i Nordingrå och Nordmaling efter att ha tagit
risken att bli gravida med förhoppning om giftermål. Varken bland bönder eller
lägre grupper verkar dock utomäktenskaplighet ha varit särskilt tolererat i
dessa båda tingslag. Resultaten från Sollefteå verkar också bekräfta den allmän -
na bilden av att illegitima barn i princip var oacceptabla i överklass miljöer,
medan det är svårare att uttala sig om de andra områdena eftersom underlaget
är för litet.

Kända barnafäder

Vilka fäderna till de utomäktenskapliga barnen var och i vilken grad de var
kända kan också ge oss värdefull information om kvinnornas utsatthet. Benä-
genheten att jaga rätt på försumliga barnafäder och fastställa faderskap kan
sägas vara ett indirekt mått på den sociala utsattheten. Att utan inblandning
av domstol få män att frivilligt erkänna faderskap till utomäktenskapliga barn
var i viss mån beroende av den sociala kontrollen i lokalsamhället, utövad av
exempelvis kyrkan, fattigvårdsmyndigheterna och släktingar till kvinnan.
Beträffande miljöer där toleransen mot ogifta mödrar var lägre, kan därför
misstänkas att benägenheten att utöva en sådan kontroll inte var lika stor eller
framgångsrik. Förvisso kunde mannen i hög utsträckning drabbas av påtryck-
ningar angående att han skulle legalisera förbindelsen även i miljöer där utom -
äktenskaplighet kraftigt fördömdes, vilket inte sällan även innefattade man-
nens beteende.172 Däremot tyder mycket på att sanktionerna beträffande att
få barnafadern att betala underhåll inte var lika långtgående i ett mindre tole-
rant område. Eftersom kvinnans beteende ansågs avvikande var man enligt
den na hypotes i en sådan miljö mindre angelägna att hjälpa henne och barnet.
Många tyckte nog att hon hade sig själv att skylla. Fanns det få utomäkten-
skapliga barn belastades inte heller fattigvården i särskilt stor utsträckning,

171 För ett utförligt sådant resonemang se Lindstedt Cronberg 1997, s. 186.
172 En parallell kan härvidlag dras till Lindstedts Cronbergs domboksstudie av Everlövs socken i Skåne
under perioden 1688–1717. Då rådde där en mycket sträng sexualmoral som gjorde att inte bara kvin-
norna, utan även de flesta män blev lagförda för lönskalägesbrott enligt då gällande lagstiftning (Lindstedt
Cronberg 1997, s. 86, 89, 131).
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varför de lokala myndigheterna kunde vara mera intresserade av att statuera
exempel gentemot kvinnorna, än att jaga rätt på försumliga barnafäder.
Även de kända fädernas sociala tillhörighet i förhållande till kvinnans är i

allra högsta grad relevant. En klassisk schablon är den om kvinnan av folket
som blivit gravid efter att ha utnyttjats av en man ur överklassen, utan att
denne hade någon avsikt att legalisera förbindelsen.173 Det vill säga en struk -
turellt betingad selektionseffekt beträffande vilka som blev ogifta mödrar och
som av Frykman alltså benämns strukturförtryck, vilket uttryck jag även väljer
att använda.174 En hypotes är att fler kvinnor ska ha avstått från utomäkten -
skapliga sexuella relationer med män med en liknande eller lägre social till -
hörig het i områden där utomäktenskaplighet och ogifta mödrar var mindre
tolererade av omgivningen. Detta på grund av de sociala konsekvenserna om
mannen övergav henne. De som blev gravida utan att vara gifta i ett sådant
område bör relativt ofta ha varit tämligen säkra på att äktenskap skulle följa.175

Kan det å andra sidan konstateras att jämförelsevis många illegitima barn var
resultatet av förbindelser med män av högre börd, vilka inte gifte sig med barna -
modern, kan det därför vara ett indirekt mått på den sociala utsattheten till
följd av ett strukturförtryck. Det bygger alltså på ett antagande om att kvinnor
med en lägre social ställning än mannen kan ha blivit mer eller mindre utnytt -
jade samt på att den sociala kontrollen inte fungerade vid ett sådant socialt
underläge. Beträffande föreliggande studie, skulle de utomäktenskapliga födel -
se talen kunna tyda på att förbindelser som kan definieras som struk turförtryck
kan ha varit vanligare i Nordingrå och Nordmaling än i Sollefteå.
Bortsett från legitimeringar, brutna trolovningar och de män som stämdes

i faderskapsmål lyser emellertid fäderna i princip med sin frånvaro i före -
liggande undersökning.176 Det finns endast ett exempel vardera i Nordingrå
och Sollefteå där barnafadern i en icke-legaliserad förbindelse erkänt inför
pastorsämbetet så att det antecknades i kyrkboken. Så skedde däremot i ett
inte obetydligt antal fall där denne senare gifte sig med barnamodern, varför
man kan misstänka att det ofta varit intentionen redan från början. Mörkertalet

173 Det ska inte underskattas att olika former av sexuellt tvång förekom, inte minst eftersom det var svårt
att få någon fälld för våldtäkt (se Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid: synen på våldtäkt och konstruktionen
av kön i Sverige 1600–1800, Uppsala 2002 passim; Sundin 1992, s. 340–44). Det förekom naturligtvis
också att kvinnan inte vågade säga nej till en socialt överordnad man.
174 Frykman 1977, s. 188ff. Som framkommit ovan är det för övrigt även en av de ”sociala relationer”
under vilka ett utomäktenskapligt barn kunde bli till enligt Bolin-Horts indelning (Bolin-Hort 1998, s. 24).
175 Järna församling i Dalarna under 1850-talet har exempelvis konstaterats vara en miljö där det föddes
få utomäktenskapliga barn trots att det var vanligt med föräktenskapliga konceptioner, vilket antagligen
berodde på att den sociala kontrollen var stark (Se Gassby 1973. För ytterligare resonemang och jämfö-
relser med Julita i Södermanland och Lillhärdal i Härjedalen se Ohlander 1985, s 82f.).
176 En viss reservation är här på sin plats då kommunala handlingar, det vill säga i första hand sådant som
rör fattigvården, inte har undersökts systematiskt. Där kan man ibland hitta uppgifter om barnafäder som
fattigvårdsmyndigheterna ansåg skulle betala underhåll.



är dock alltså för stort för att det ens ska gå att få någon som helst uppfattning
om i fall ett strukturförtryck ägt rum i någon nämnvärd utsträckning. Fram -
hållas bör emellertid att ytterst få av de kända barnafäderna inklusive de som
stämdes angående underhåll tillhörde överklassen.177 Som framkommit
uppvisade också de kvinnor som legitimerade snarare en nedåt gående än
uppåtgående social mobilitet. Inklusive dem och de stämda barna fäderna är
det ändå bara i en klar minoritet av fallen som det finns uppgift om barna -
fadern.178 Något betydande socialt tryck – vare sig från kvinnans far eller andra
i lokalsamhället – som gjorde att försumliga fäder erkände utan att domstol
kopplades in verkar således inte ha funnits i något av områdena. Om så varit
fallet hade det alltså kunnat tyda på att ogifta mödrar var relativt accepterade,
eller åtminstone att det i lokalsamhället ansågs angeläget att faderskap
fastställdes. I den mån det förekom ett socialt tryck torde det huvudsakligen
ha gällt att mannen skulle legalisera förbindelsen med den kvinna som han
fått barn med, vilket ju skedde i relativt många fall i Nordingrå och Nordmaling.
Som nämndes i inledningen är det emellertid väl bekant att många män löste

det ”problem” ett utomäktenskapligt barn kunde utgöra för dem genom att
betala en engångssumma till kvinnan.179 I sådana fall kan man utgå från att
motivet många gånger var att männen ville förbli okända. Som diskuterats i
metodavsnittet, är det samtidigt tydligt att prästen i många fall där barnafadern
inte finns antecknad i kyrkböckerna, ändå visste eller anade vem han var.
Detta framgår genom de efternamn, till synes tagna ”ur luften”, som många av
barnen kom att bära.180 Om detta beaktas är det tydligt att prästerna kände
till betydligt fler fäder i Sollefteå tingslag än vad kyrk- eller domböckerna
lämnat tydliga anteckningar om till eftervärlden. Utöver dem som var kända
på annat sätt förekommer ett efternamn som verkar vara efter en barnafader
för inte mindre än 15 förstfödda ”oäktingar” vars mödrar ingår i Sollefteås
huvudkohort. I en del fall kan barnen naturligtvis ha tagit namnen själva, men
knappast om de bar det från småbarnsåldern, vilket inte var ovanligt.181 Sam -
mantaget gör detta att ungefär hälften av fäderna till de förstfödda barnen i
Sollefteå kan ha varit kända på ett eller annat sätt (inklusive legitimeringar).
De båda andra områdena har däremot endast tre exempel vardera på efternamn
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177 En känd barnafader per område tillhörde överklassen.
178 För förstfödda barn i huvudkohorten varierade andelen kända fäder mellan 26 procent (Sollefteå) och
37 procent (Nordingrå). Som den uppmärksamme kan räkna ut utgörs skillnaden till stor del av legiti -
meringar (jfr tabell 9), vilka alltså var mer frekventa i Nordingrå.
179 Se t.ex. Frykman 1977, s. 176. En av de stämda männen i Sollefteå blev t.ex. rådd av en änka att göra
upp med kvinnan i stället för att ”fara och skämma ut dig [vid] Tingett” (HLA, Sollefteå häradsrätt AIa:106,
Vt 1863 §99, Litt. Hä).
180 Som framkommit i en tidigare not finns ibland sådana efternamn införda redan när barnen var mycket
små, ibland dyker de upp i konfirmationsåldern. Se not 259, kapitel 1, sid. 53.
181 Det var annars normalt i samband med att barnen flyttade hemifrån eller uppnådde vuxen ålder som
ett efternamn fördes in i kyrkböckerna.
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182 Det finns ett exempel från Sollefteå på att fattigvården (kommunalnämnden) begärde att en barnafader,
som inte var känd i andra källor bortsett från att dottern bar hans efternamn, skulle ”tillhållas att öka sin
utfästade uppfostringshjelp till mindst 30 Rdr årligen” (Sollefteå kommunarkiv, Sollefteå socken (lands-
kommun), AI:1 (1863–1920), Kommunalnämnden 4/2 1866 §1).
183 Noga räknat rör det sig om 9 av 93 kvinnor som i utgångsläget ingår i studien (jfr bilaga 1a, tabell 64). 
184 SFS 1859:64. Det som skulle noteras var sinnessjukdom, idioti, fallandesot (epilepsi), blindhet och
dövstumhet (se Lext 1984, s. 189). I själva verket noterades även mycket annat och ett otal beteckningar
som kunde falla inom ”sinnessjukdom” och ”idioti” användes också. Från åtminstone 1840-talet hade
lyten noterats, men statistik hade publicerats första gången av tabellverket år 1855 (BiSOS, Serie A, 
Befolkningsstatistik, tredje afdelningen, för åren 1851 med 1855, Stockholm 1860, s. 53).
185 I en aktuell studie rörande Sundsvallsregionen under 1800-talet har konstaterats en förhöjd risk för
kvinnor med lytesanmärkningar att föda barn utanför äktenskapet (Helena Haage, Erling Häggström 

som kan misstänkas vara barnafaderns. Detta kan, trots allt, indikera ett större
tryck i Sollefteå tingslag beträffande att försumliga fäder skulle ta sitt ansvar
och medge faderskapet och därmed kanske också att de skulle bidra till barnets
uppfostran. Det borde de inte ha varit lika benägna att göra om kvinnorna varit
verkligt fördömda och stigmatiserade, varför det kan tyda på en mindre social
utsatthet för kvinnorna. Det kan dock också i hög grad ha varit beroende av
prästerna att dessa efternamn fördes in, och om så skedde behöver inte ha
varit någon indikation på att ett underhåll i någon form betalades ut. Belägg
finns för övrigt för att män betalade underhåll utan att vara antecknade som
fäder eller stämda till tinget.182

Ogifta mödrar med lytesmarkeringar

En överrepresentation av ogifta mödrar som redan innan de fick barn ansågs
avvikande kan, likt strukturförtrycket, tyda på att förekomsten av ett illeg i -
timt barn var så pass stigmatiserande att ”normala” kvinnor i högre grad avstod
från utomäktenskaplig sexualitet på grund av den låga acceptans som var för-
knippad med fenomenet. I en sådan miljö riskerade ju i värsta fall kvinnor att
bli klassade som sekundära avvikare enbart för att de fick barn utan att vara
gifta. Förekomsten av en selektionseffekt som ökade risken att bli ogift mor
för kvinnor som redan var behäftade med ett stigma kan därför tyda på en
större social utsatthet. Mot den bakgrunden är det intressant att så många som
var tionde ogift mor i Nordmaling hade erhållit lytesanmärkningar i husför-
hörslängden, det vill säga begrepp som svagsint, sinnessjuk, fånig, fjäskig,
mindre vetande med flera.183 Sådana anmärkningar förekommer regelmässigt
i svenska husförhörslängder när prästen ansåg att någon var avvikande. Det
var prästen som ensam avgjorde detta när han höll husförhör. Han var ålagd
att notera vissa av dem enligt närmare anvisningar för husförhörslängders
förande som utfärdats av Kungl. Maj:t och började tillämpas år 1860.184 Det
ska också understrykas att kvinnorna i de aktuella fallen från Nordmaling hade
dessa noteringar även innan de blev ogifta mödrar.185 I Nordingrå och Sollefteå
var det bara tre sammanlagt av dem som ingår i studien som hade en sådan
stigmatiserande kommentar på samma rad som sitt namn i kyrkboken. Den



onekligen större andelen kvinnor bland de ogifta mödrarna i Nordmaling som
sedan tidigare bör ha uppfattats som avvikande, kan alltså ge näring åt en hypo-
tes om en starkare social kontroll beträffande utövandet av utomäktenskaplig
sexualitet. En viktig förklaring därtill är i så fall sannolikt den omvittnat starka
religiositeten i tingslaget. Ett sådant resonemang stöds naturligtvis även av
områdets ovanligt låga utomäktenskapliga födelsekvot under denna undersök-
ningsperiod som alltså endast uppgick till 3 procent av samtliga födda. Den
större avhållsamheten i Nordmaling kan ha inneburit att kvinnor som ansågs
avvikande var offer för män som sökte sig till dem när de blivit avvisade av
andra kvinnor. I detta ligger implicit att en del av dem blev utnyttjade. Sju av
totalt nio kvinnor som hade ett lyte enligt husförhörslängden ingår i huvud-
kohorten, av vilka endast en gifte sig.186 De flesta av dessa kvinnor bör alltså
redan ha varit mer eller mindre stigmatiserade innan barnet blev till. De var
dock för få till antalet för att i någon större utsträckning påverka de slutsatser
som dragits utifrån kvinnornas giftermålsmönster. En större selektionseffekt
hade nödvändiggjort en omtolkning beträffande risken att varaktigt förbli ogift
eftersom lytet kan förväntas ha spelat in.
Beträffande jämförelsen mellan Nordmaling och de andra områdena är

emellertid en liten reservation på sin plats, då man inte kan utgå från att präs -
terna vid husförhören regelmässigt antecknade alla de fann märkbart avvi k -
ande, även om benägenheten därtill alltså bör ha ökat från och med 1860. Vissa
präster lär ha varit mer benägna än andra att föra in sådana anmärk ningar,
något som säkert kunde variera avsevärt mellan olika själasörjare. Det går
naturligtvis inte heller att förutsätta att de använde samma måttstock. 187

Trolovningar

I ett mindre antal fall hade barnet status som trolovningsbarn.188 Frekvensen
trolovningar i samband med utomäktenskapliga födslar är inte minst intressant
att undersöka eftersom trolovningar – eller med andra ord ofullkomnade äkten-
skap – vid den aktuella tiden kunde ses som ett ”förberedande avtal” inför vig-
seln.189 En trolovning hade alltså föregåtts av en laga fästning eller vissa former
av äktenskapslöften (se kapitel 2) och huruvida uppgift om trolovning fördes
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Lundevaller, Lotta Vikström, ”Opportunities of work and family in young disabled people’s lives: A com-
parative study of young disabled and non-disabled adults in nineteenth-century northern Sweden using
sequence analysis”, i Gilbert Ritschard & Matthias Studer (red.), Proceedings of the International Con -
ference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne 2016, s. 96. 
186 I huvudkohorten hade 7 av 65 en lytesanmärkning. Av de två som exkluderats från huvudkohorten,
gifte sig en, vars lyte var att hon var ”enögd”. De övriga var ”fjäskig”, svagsint (två), mindre vetande, enfaldig,
ofärdig, sjuklig och avvikande.
187 Se Lext 1984, s. 179f. Inom ramen för denna studie har det inte varit möjligt att kontrollera vanligheten
av dylika anmärkningar för samtliga personer i en församling, vilket annars hade kunnat vara en intressant
jämförelse.
188 För betingelserna under vilka barnen betecknades som trolovningsbarn se kapitel 2, sid. 75ff.
189 Riksdagstrycket, Proposition nr 18 1915, s. 107 (”Förslag till lag om äktenskaps ingående och upp -
lösning”). 



in i kyrkboken hängde antagligen i viss mån samman med den sociala kon -
trollen gentemot barnafadern. Så anses i föreliggande studie ha varit fallet
utifrån ett antagande om att en barnafader ibland utsattes för påtryckningar,
från såväl kyrkan som andra i lokalsamhället, att exempelvis låta kyrktaga
kvinnan som sin fästekvinna.190 Han kunde även ha påverkats till att ta ut lys-
ning utan att sedan ha fullbordat äktenskapet genom vigsel, i vilket fall trolov-
ning som sagt även ansågs föreligga.
Hur många av trolovningarna som bröts, respektive ledde till vigsel, hänger

naturligtvis även det delvis samman med den sociala kontrollen. Det är ju dock
inte säkert att en hög frekvens av trolovningsbarn var liktydigt med en mindre
social utsatthet för ogifta mödrar. Sanktionerna kan exempelvis ha riktats mera
mot mannens lastbara beteende än till kvinnans och barnets förmån. Även i
ett område där utomäktenskaplighet kraftigt fördömdes kan det också ha
handlat om förbindelser av mera föräktenskaplig karaktär där laga fästning
ingåtts innan kvinnan blev gravid, vilket i princip är att likställa med ett vanligt
äktenskap om det senare fullbordades genom kyrklig vigsel. Därför krävs en
djupare analys innan trolovningar och trolovningsbarn används som ett mått
på kvinnornas sociala utsatthet. I de aktuella områdena registrerades dock
trolovningar ytterst sällan i samband med de utomäktenskapliga födslarna
under 1860-talet (jfr tabell 19). Majoriteten av de trolovade paren gifte sig
förvisso så småningom, vilken kan tyda på en ganska effektiv social kontroll
beträffande att det ofullkomnade äktenskapet skulle bekräftas genom en vigsel. 
Talen är dock för små för att några säkra slutsatser ska kunna dras i endera
avseendet.191

Migration

Om den ogifta modern stöttes ut och marginaliserades i ett lokalsamhälle borde
det rimligtvis ha varit en push-faktor för ökad utflyttning. Å andra sidan skulle
naturligtvis kvinnan ha någonstans att ta vägen, vilket självklart inte alltid var
så enkelt om hon var ensamstående med ett eller flera barn. I en del socknar 
fanns ofta en motvilja mot att ge fattighjälp till någon som kom från en annan 
socken. Enligt 1853 års fattigvårdsstadga skulle försörjningsansvaret ligga på
utflyttningsorten om fattigvårdsbehov uppstod inom sex månader efter att
någon mantalsskrivits inom ett nytt fattigvårdssamhälle. Det var med andra
ord möjligt att skicka tillbaka en person som låg den nya socknen till last. Skyl- 
dig heten för ett fattigvårdssamhälle att försörja en person kallades hemorts -
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190 I så fall ansågs en trolovning föreligga. Den man som lät kyrktaga en ogift mor som sin fästekvinna
hade, som framgått i kapitel 2, i och med det gått med på att ge henne den statusen och därmed även 
erkänt barnet som trolovningsbarn. Det skedde naturligtvis ibland efter påtryckningar. Sannolikt var det
inte lika angeläget att föra in en på förhand ingången överenskommelse om giftermål eller fästning i kyrk-
böckerna.
191 Därför har det inte heller ansetts fruktbart att kvantifiera hur vanligt det var att kvinnans far levde när
barnet var trolovningsbarn.



Tabell 19. Andelen trolovade kvinnor i huvudkohorterna, och i vilken grad
trolovningen ledde till äktenskap (N). 

Kommentarer: Beräknat på att ett par hade minst ett gemensamt barn som angivits vara trolovningsbarn.
I ett av de två fall från Nordmaling som förts till brutna trolovningar hade mannen ”rymt till Amerika”,
varför inget skiljebrev utfärdades.

Källor: Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna från följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.

rätt.192 Det är troligt att många som ville flytta ändå var tvungna att bo kvar.
Förblev en kvinna ogift och saknade de rätta kontakterna är det tänkbart att
hon var hänvisad till att försöka hanka sig fram i hemförsamlingen som exem -
pel vis dagsverkerska, sömmerska, spinnerska, tvätterska, eller i värsta fall som
fattighjon.193

En flytt ut ur tingslaget kunde dock naturligtvis föranledas av andra orsaker
än stigmatisering, exempelvis mer renodlade ekonomiska orsaker, eller att
kvinnan hade sina viktigaste sociala nätverk på annan ort. I föreliggande studie
var det dock få som hade sina föräldrar utanför respektive tingslag. 
Om många snabbt lämnade området för att söka arbete snarare än att gifta

sig kort efter flytten, kan man misstänka ett hårt socialt klimat för de ogifta
mödrarna som gjorde det svårt för dem att finna arbete och försörjning.194

Därför har kvinnornas flyttningsmönster undersökts för att utröna hur många 
utflyttarna var och när de lämnade respektive område.
Som tabell 20 visar var det endast från Nordingrå tingslag som det förekom

någon nämnvärd migration ut ur området. Sammanlagt lämnade 16 ogifta möd -
rar i huvudkohorten tingslaget under fertil ålder, varav endast två gifte sig i
samband med flytten. Av de övriga 14 var det ändå bara 7 som flyttade ut inom 
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Område/Tingslag Antal 

trolovningar 
(N) 

Andelen 
trolovningar 
totalt  

Antal 
trolovningar 
som ledde till 
äktenskap 
inom 2 år 

Antal 
trolovningar 
som ledde till 
äktenskap 
efter mer än 
2 år 

Antal 
brutna 
trolovningar

Sollefteå 5 (69) 7% 3 - 2 

Nordingrå 8 (73) 11% 6 1 1  

Nordmaling 8 (65) 12% 6 - 2  

 
 

192 Nordisk familjebok, Konversationslexikon och realencyklopedi (uggleupplagan), elfte bandet, 
Stockholm 1909b, s. 404f. År 1871 ändrades tiden efter mantalsskrivningen från 6 månader till ett år.
193 Harnesk 1990, s. 129; SCB 1916, s. 49.
194 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 4.



Tabell 20. De ogifta mödrarnas utflyttning från respektive tingslag under fertil
ålder i förhållande till det första barnets födelse (N).

Kommentar: De som flyttade tillbaka inom två år är ej medräknade.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.

5 år efter att de blivit ogifta mödrar, vilket motsvarar ungefär en tiondel av de
som ingår i huvudkohorten. Ingen av dem flyttade för övrigt inom ett år efter
barnets födelse. De relativt många år de stannade inom området gör att det
verkar sannolikt att det kan ha varit bättre försörjningsmöjligheter snarare
än skammen som var anledningen bakom flytten. Exempelvis lämnade år 1874
den 41-åriga inhysingen Christina Nordlund enligt kyrkböckerna sin mor i
Mädan, Nordingrå och flyttade till industriorten Marieberg vid Ångermanälven
i Bjärtrå församling. Med sig hade hon två utomäktenskapliga barn som var 6
respektive 10 år gamla. I Marieberg står hon som ogift inhysing fram till åtmin-
stone 1885, men man kan fråga sig om hon kanske ändå hade sin utkomst av
någon form av industrianknutet arbete.195

Omfattningen av denna utflyttning från Nordingrå tingslag är dock för liten
för att några långtgående växlar ska kunna dras, men det är alltså möjligt att
försörjningsmöjligheterna inklusive fattigvården var sämre i Nordingrå än i de
andra tingslagen, vilket på sikt kan ha gjort att fler ensamstående mödrar läm -
nade området.196 Även om man inte ska bortse från att den sociala utsattheten
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 Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

Inom 1 år 4% (3) - 2% (1) 

Inom 5 år 1% (1) 10% (7) 2% (1) 

5 år eller längre 4% (3) 10% (7) 2% (1) 

Summa ogifta utflyttare  10% (7) 19% (14) 5% (3) 

Utflyttade i samband med 
giftermål 

3% (2) 3% (2) 6% (4) 

Ej utflyttade 87% (60) 78% (57) 89% (58) 

Totalt 100% (69) 100% (73) 100% (65) 

 

195 HLA, Nordingrå kyrkoarkiv AI:11a (1868–78) s. 246; Bjärtrå kyrkoarkiv, AI:9 (1861–75), s. 176; AI:11
(1875–85), s. 156. Bland annat Lotta Vikström har visat att kvinnors titlar i kyrkböckerna inte alltid avslö-
jade vad de arbetade med. Christina kan exempelvis ha varit arbeterska eller piga åt en eller flera arbetare.
(Lotta Vikström, ”I fru Grönhagens garderob fanns allt som hörde damtoaletten till, eller? Käll jämförelser
belyser befolkningshistoriska materials underrapportering av kvinnors arbete och försörjning i Sundsvall
1870–1890, i Historisk tidskrift nr 1 2011, s. 43, 46).
196 Många av utflyttarna var också relativt gamla, då, som framgår av tabell 3, ett antal år hunnit gå sedan
det första utomäktenskapliga barnet föddes.



kan ha påverkat talar dock det faktum att ytterst få flyttade inom ett år onek -
ligen för att det inte primärt var stigmatisering som låg bakom beslutet att
lämna området. Sedan kan som sagt många av de varaktigt ogifta ha varit både
så pass fattiga och stigmatiserade att det inte var möjligt för dem att flytta.

Pigors anställningsförhållanden i samband med nedkomsten av det första
utomäktenskapliga barnet

Enligt Iréne Artæus var avskedandet av gravida pigor från sin tjänst ett sätt för
husbonden och dennes familj att ”visa sitt moraliska avståndstagande”.197 I
den mån så var fallet är det intressant att nästan alla tjänstepigor i Nordingrå
tingslag flyttade i samband med graviditeten (jfr tabell 21). Enligt husförhörs-
längderna var det där endast 4 pigor av 52, för vilka specificerade flyttdatum
föreligger, som blev kvar i det hushåll de tjänat i längre än tre månader efter
det första barnets födelse. Naturligtvis kan kvinnorna ha flyttat av andra skäl,
exempelvis att de själva valde att flytta hem till sina föräldrar, men man får
ändå anta att ett stort antal blev visade på porten mot sin vilja under gravidi-
teten, eller kort efter att barnets fötts. Beträffande Nordingrå illustreras detta
inte minst av att inte en enda kvinna lyckades hitta ett annat hushåll att tjäna
i under månaderna kring nedkomsten av det första barnet. Även om de flesta
verkar ha fått lämna tjänsten i alla tre tingslagen, förefaller det ha varit lättare
i Sollefteå och Nordmaling att få stanna kvar trots graviditeten och barnet. I
några få fall gick det också att hitta en ny tjänst i dessa områden. De allra flesta
flyttade dock antingen hem till sina föräldrar eller bildade ett eget hushåll utan
att ha någon tjänst. Det senare innebar att de blev inhyses piga, fattighjon eller
något motsvarande. För dem som inte hade anhöriga som kunde och ville hjälpa
dem kunde situationen således bli svår.198 En del av dem som flyttade till sina
föräldrar gick sedan vidare till en ny tjänst, men då oftast utan barnet. Nu var
rörligheten bland pigor förvisso stor och en del av kvinnorna hade säkerligen
flyttat ändå när deras kontrakt gick ut.199 Ekonomhistorikern Martin Dribe har
exempelvis i en skånsk undersökning från perioden 1829–66 visat att pigor
och drängar i genomsnitt flyttade lite oftare än en gång vart annat år.200 I före-
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197 Artæus 1992, s. 134. Artæus menar också att det var en sätt att markera att ingen i familjen, det vill
säga husbonden eller hans son, var far till barnet. Det kan dock naturligtvis också ha varit så att barnet av
rent praktiska orsaker inte var önskvärt i hushållet. 
198 Som anfördes i berättelsen om Cajsa Lisa Björner i inledningen, kan en ogift mor utan tjänst exempelvis
ha försörjt sig genom någon form av hemarbete eller tillfälliga dagsverken på olika gårdar, i vilket fall in-
komsten kunde vara osäker.
199 Enligt 1833 års tjänstehjonsstadga, §44, var den 24/10 flyttdag för de som bytte tjänst. Då emellertid
även halvårskontrakt som löpte ut i april ibland förekom, har här ingen hänsyn tagits till när på året kvin-
norna flyttade. Norrland skiljde sig från övriga Sverige i detta avseende. Se Harnesk 1990, s. 133f; Helgesson
1978, s. 29.
200 Martin Dribe, Liv och rörelse: familj och flyttningar i 1800-talets bondesamhälle, Hedemora 2003, 
s. 63. I de fyra västskånska församlingar (Hög, Kävlinge, Halmstad och Sireköpinge) som Dribe undersökt
bytte nära 60 procent av pigorna och drängarna husbonde varje år. 
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liggande undersökning hade emellertid minst 75 procent flyttat inom tre mån -
ader efter barnets födelse och i vissa fall ägde flyttningarna definitivt rum innan
anställningskontraktet gick ut. Uppenbarligen var det alltså färre av de ogifta
mödrarna som blev kvar än tjänstepigor i allmänhet. Föga förvånande verkar
det utomäktenskapliga barnet således ha haft en negativ inverkan på möjlig-
heterna att få stanna och fortsätta att tjäna i samma hushåll. Även beträffande
detta verkar de negativa följderna ha varit störst i Nordingrå, där alltså över
90 procent hade flyttat antingen före eller inom tre månader efter barnets
födelse. Resultaten i detta avseende överensstämmer således med vad Frykman
hävdat om att en piga oftast fick avsked, samt att det endast ibland gjordes
undantag från den principen.201

Tabell 21. Anställningsförhållanden för de ogifta mödrar som var pigor 
i samband med det första utomäktenskapliga barnets födelse.

Kommentarer: Samtliga flyttningar som legat till grund för tabellen ägde rum under graviditeten eller inom
tre månader efter barnets födelse. På grund av brister i husförhörslängderna har det inte alltid varit möjligt
att få fram ett exakt flyttdatum. I särskilt Vibyggerå församling i Nordingrå tingslag uppges ofta bara året
när någon flyttar inom församlingen. De som var pigor hos blivande svärföräldrar ingår i övrigt/osäkra fall,
som till största delen består av kvinnor med osäkert flyttdatum.

Källor: Husförhörslängder från följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.

Spädbarnsdödligheten

Som berörts i bakgrundkapitlet var spädbarnsdödligheten långt fram i tiden näs-
tan undantagslöst högre för utomäktenskapliga barn.202 Först under andra halvan
av 1900-talet planade skillnaderna gentemot inomäktenskapliga barn ut på riks-

 
 
 Sollefteå Nordingrå  Nordmaling 

Kvar i samma hushåll 15 (25%) 4 (8%) 8 (21%) 

Flyttade, erhöll anställning 
i ett annat hushåll 

2 (3%) - 4  (10%)  

Flyttade hem till sina föräldrar 21 (36%) 29 (56%) 20 (51%) 

Flyttade till ett syskon - 4 (8%) - 

Blev inhyses piga, fattighjon eller 
motsvarande 

21 (36%) 15 (29%)   7 (18%) 

Totalt 59 52 39 

Övrigt/Osäkra fall  36 29 20 

 

201 Frykman 1977, s. 160ff.
202 Brändström 2004, s. 44; Carlo Corsini & Pier Paolo Viazzo, ”The historical decline of infant mortality
in Europe: An overview”, i Carlo Corsini & Pier Paolo Viazzo (red.), The decline of infant mortality in 



planet.203 Som Brändström, Edvinsson och Rogers har visat kunde längre tillbaka
mortaliteten under det första levnadsåret variera kraftigt, såväl regionalt, som
lokalt mellan olika församlingar.204 Spädbarnsdödligheten påverkas av en rad
faktorer som kan vara biologiskt, medicinskt eller socialt och kul turellt beting-
ade. Lokala förhållanden och fenomen, som t.ex. olika prakti ker rörande i vilken
grad amning förekom, är exempel på sådant som kunde påverka vad som annars
kan te sig som svårförklarliga skillnader mellan grannförsamlingar med liknande
förutsättningar.205 Innan den utomäktenskapliga spädbarnsdödligheten sätts i
samband med den sociala utsattheten för de ogifta mödrarna måste den därför
jämföras med den inomäktenskapliga. Saknas uppdelad statistik får, som nedan,
den sammanlagda spädbarnsdödligheten utgöra underlag. Det som står i fokus
i detta avsnitt är om dödligheten för utomäktenskapliga barn under det första
levnadsåret var oproportionerligt hög i något av områdena. Huvudfrågan är om
en påfallande stor överdödlighet förekom, vilket i så fall får antas vara ett tecken
på större social utsatthet för de ogifta mödrarna.206

På grund av luckor i källmaterialet har bland annat statistik av äldre datum
än denna studie nyttjats. Under perioden 1846–59 var spädbarnsdödligheten
för samtliga barn likartad i Sollefteå och Nordmaling. Runt 150 av 1000 levande
födda barn avled då under första levnadsåret i dessa båda tingslag. Nordingrå
tingslag förefaller ha haft en något högre spädbarnsdödlighet. Detta utifrån
uppgifter för församlingarna Vibyggerå och Ullånger, varifrån det, till skillnad
från moderförsamlingen, finns bevarade mortalitetstabeller. Spädbarnsdöd -
ligheten i dessa församlingar sammantaget var 1846–55 183 ‰ och 1856–59
204 ‰. Från perioden 1860–1890 saknas helt officiell statistik över spädbarns -
dödligheten.207 Däremot gjorde historikern och statistikern Johan Hellstenius
på 1880-talet en undersökning av perioden 1860–82, som omfattar Västernorr -
lands och Jämtlands län. Därför föreligger för den perioden sammantaget
uppgifter från Sollefteå och Nordingrå, som visar att spädbarnsdödligheten för
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Europe 1800–1950. Four national case studies, Florens 1993. Skillnaden mot inomäktenskapliga barn
var i hög grad beroende av fattigdom och av moderns sämre möjlighet att sköta och vårda barnet (se t.ex.
Kok, Van Poppel & Kruse 1997, s. 193; Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 44f). Graden av hjälp
från anhöriga var också viktig för en ensamstående mor (Ólöf Garðarsdóttir, ”The implications of illegiti-
macy in late-nineteenth-century Iceland: the relationship between infant mortality and the household
position of mothers giving birth to illegitimate children”, i Continuity and Change, Vol. 15, No. 3 2000, 
s. 456).
203 Se figur 4, kapitel 1, sid. 37; SCB 1969, s. 115 (tabell 41).
204 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 22ff.
205 Andra orsaker som påverkade spädbarnsdödligheten var: hygien (såväl personlig som familjens), 
levnadsstandard, befolkningstäthet, sanitära förhållanden, vilken mat man åt, med mera (Brändström,
Edvinsson & Rogers s. 44). Amning var vanligen positivt för överlevnadschanserna.
206 Det hade också kunnat vara av intresse att undersöka dödligheten bland utomäktenskapliga barn högre
upp i åldrarna. Jämfört med legitimerade ”oäktingar” visade SCB:s undersökning av utomäktenskapliga
barn födda år 1889 att fler ej legitimerade barn dog i samtliga åldersgrupper upp till 21 års ålder. (SCB
1916, s. 74). I föreliggande studie är dock det statistiska underlaget för en sådan jämförelse för litet. Det-
samma gäller en jämförelse med inomäktenskapliga barns mortalitet.
207 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 31.



Figur 8. Spädbarnsdödligheten per 1000 levande födda för samtliga barn i de
tre tingslagen 1796–1882.

Kommentarer: Mortalitetstabellerna för församlingarna Sollefteå och Nordingrå saknas. Perioden 1787–
1817 hörde Grundsunda församling till Nordmalings tingslag, men i underlaget för Nordmaling tingslag ingår
Bjurholm. Hellstenius artikel omfattar enbart Västernorrlands och Jämtlands län, varför uppgifter för Nord-
malings tingslag saknas för åren 1860–82.

Källor:1796–1859: <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/>, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå
universitet, 2016-11-24, mortalitetstabeller för församlingarna Bjurholm, Ed, Graninge, Junsele, Långsele,
Multrå, Nordmaling, Resele, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden; 1860–82: John Hellstenius, ”Barna -
dödligheten i Vesternorrlands och Jemtlands län”, i Statistisk tidskrift 1884, s. 156.

Tabell 22. Spädbarnsdödligheten för utomäktenskapliga barn 
som ingår i undersökningen.

Kommentar: Inkluderar ej dödfödda eller de barn som flyttade ut ur respektive område under sitt första
levnadsår, däremot de som legitimerades innan de fyllt ett år.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Långsele, Junsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och
Ådals-Liden.

158

 
 
 

 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1796
1805

1806
15

1816
25

1826
35

1836
45

1846
55

1856
59

1860
82

SOLLEFTEÅ

NORDINRGÅ

NORDMALING

 
 Spädbarnsdödlighet per 1000 för 

utomäktenskapliga barn födda inom 
undersökningsområdena  

Spädbarnsdödlighet per 1000 för 
förstfödda utomäktenskapliga barn 
födda inom undersökningsområdena 
 

 

Sollefteå 1863–65 
 

215,0 (107) 
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Nordmaling 1860–69 250,0 (100) 304,3 (69) 

Sammanlagt 213,8 (318) 237,4 (219) 
 
 



samtliga barn i dessa båda tingslag var på en liknande nivå som 1856–59, eller
154 respektive 221 ‰.208

Brändström, Edvinsson och Rogers menar som sagt att spädbarnsdödligheten
för utomäktenskapliga barn bör ha varit negativt korrelerad med hur vanligt
det var med utomäktenskapliga födslar.209 Ju färre illegitima barn som föddes,
desto högre bör spädbarnsdödligheten ha varit bland dessa.210 I föreliggande
studie bör den därför ha varit lägre i Sollefteå tingslag än i Nordingrå och 
Nordmaling. Så var dock inte fallet. Under de valda åren under 1860-talet var
spädbarnsdödligheten för illegitima barn i stället lägre i Nordingrå jämfört med
de andra områdena (se tabell 22). Det stämmer dåligt överens med att späd -
barns  dödligheten för samtliga barn var högst i Nordingrå från och med 
1840-talet (jfr figur 8 och tabell 22). En faktor att beakta när det handlar om
utomäktenskapliga barn är att de oftare var förstfödda än barn i allmänhet och
att förstfödda generellt uppvisade en högre dödlighet under första levnadsåret.211

Beträffande Sollefteå och Nordmaling slår detta också igenom när siffrorna för
förstfödda illegitima barn jämförs med samtliga utomäktenskapliga barn som
ingår i studien. I Nordingrå var spädbarnsdödligheten däremot faktiskt högre
för samtliga ”oäktingar” (180 ‰) än för enbart de förstfödda (160 ‰), och på
samma gång dessutom lägre än talen för samtliga barn i tingslaget under hela
perioden 1846–82 (jfr figur 8). Således dog där färre av de utomäktenskapliga
barnen under sitt första år jämfört med de inomäktenskapliga. I Sollefteå och
Nordmaling förefaller däremot de utomäktenskapliga barnens spädbarns -
dödlighet ha varit knappt 60 respektive 90 ‰ högre än de inomäktenskapligas.212

Även om det inte rör sig om några dramatiska skillnader är de sannolikt
beroende av de ogifta mödrarnas utsatthet i jämförelse med gifta kvinnor.
Talen i tabell 22 är dock inte statistiskt signifikanta, varför det är mycket

möj ligt att siffrorna för Nordingrå är slumpmässigt betingade.213 För att vara i
linje med de hittills konstaterade tecknen på att ogifta mödrar stigmatiserades
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208 John Hellstenius, ”Barnadödligheten i Vesternorrlands och Jemtlands län”, i Statistisk tidskrift 1884,
s. 156.
209 Brändström, Edvinsson & Rogers 2002, s. 33.
210 Historiedemografen Ólöf Garðarsdóttir har exempelvis i en studie av församlingen Gardar och Bessastadir
på Island under andra halvan av 1800-talet betonat att spädbarnsdödligheten sjönk när andelen illegitima
barn ökade (Garðarsdóttir 2000, s. 442f).
211 I en studie av 1800-talets Nedertorneå finner t.ex. Anders Brändström en 11 procent större dödsrisk
för det förstfödda barnet (Brändström 2004, s. 56). Se även Kathrine A. Lynch & Joel B. Greenhouse, ”Risk
 Factors for Infant Mortality in Nineteenth century Sweden”, i Population Studies, Vol. 48, No. 1 1994, 
s. 121–23.
212 Jämförelsen är gjord med talen för samtliga barn (se figur 8). Skillnaderna är beräknade på att späd-
barnsdödligheten i Nordmaling 1856–59 var 162 ‰ och att den ända sedan 1830-talet konstant låg på
omkring 150 ‰ i Sollefteå (jämfört med 250 respektive 215 ‰ i tabell 22). En viss reservation är dock på
sin plats eftersom det för samtliga barn alltså endast föreligger uppgifter fram till perioden 1856–59 
beträffande Nordmaling, respektive för den långa perioden 1860–82 beträffande Sollefteå. Tidsintervallen
är således inte desamma som för de utomäktenskapliga barn som undersökts i föreliggande studie.
213 En logistisk regression har visat att skillnaderna mellan områdena inte är statistiskt signifikanta.
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214 Sören Edvinsson, Den osunda staden: sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall, Umeå
1992, s. 161; Stina Bohman, Omsorg om livet: spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 
1800-talet, Uppsala 2010, s. 9; Hellstenius 1884, s. 156.
215 Se t.ex. Brändström 2004, s. 55.
216 Se t.ex. Carlsson 1977, s. 93; Brändström 1997, s. 13ff; Håkanson 1999, s. 79f.

i Nordingrå tingslag, borde likväl fler utomäktenskapliga barn ha avlidit under
det första levnadsåret. En möjlig delförklaring kan vara att Västernorrlands
län vid den aktuella tiden hade bland den högsta spädbarnsdödligheten i landet
och att Nordingrå tingslag 1860–82 hade bland de högsta talen i länet.214 I
sådana miljöer tenderar nämligen skillnaderna mellan inom- och utomäkten -
skap liga barn att jämnas ut.215

Den utomäktenskapliga spädbarnsdödligheten i Sollefteå och Nordmaling
för de barn som ingår i denna undersökning ligger på en mera väntad nivå,
men skillnaderna i jämförelse med samtliga barn är inte på något sätt drama -
tiska (jfr figur 8). Generellt kan inte så säkra slutsatser dras utifrån de utom -
äktenskapliga barnens spädbarnsdödlighet, även om den i Nordingrå var
oväntat låg. I Sollefteå och Nordmaling dog dock fler av de illegitima barnen
under det första levnadsåret, varför de ogifta mödrarnas utsatthet tycks skina
igenom, däremot är skillnaderna inte så stor att utsattheten är större än vad
som kunnat förväntas. Enbart utifrån denna faktor är det dessutom svårt att
uttala sig i vilken grad den var ekonomiskt eller socialt betingad, inte minst
eftersom skillnaderna ändå inte är påfallande stora.

Sammanfattande diskussion

I likhet med flera lokala studier av utomäktenskaplighet i 1800-talets Sverige,
är det tydligt att nedkomsten av en ”oäkting” på 1860-talets ångermanländska
landsbygd inte nödvändigtvis ledde till en social utfrysning, som mer eller
mindre uteslöt den ogifta modern från äktenskapsmarknaden. Mellan ungefär
60 (Nordingrå) och 75 procent (Sollefteå) av kvinnorna i de undersökta områd -
e na gifte sig nämligen under sin fertila ålder. Jämfört med kvinnor i allmänhet
var det i Sollefteå 10 procentenheter färre av de ogifta mödrarna som ingick
äkten skap, i de båda andra tingslagen var skillnaden ungefär 20 procentenheter.
Andra har tagit en liknande vigselfrekvens som intäkt för att de ogifta mödrarna
inte råkade ut för någon nämnvärd stigmatisering.216 Det är vad siffrorna kan
tyckas visa när de inte problematiserats. En närmare analys visar emeller tid
att man inte i för hög utsträckning bör tona ner de negativa konsekvenserna
på äktenskapsmarknaden. Beträffande samtliga områden måste nämligen antas
att ett gemensamt barn kan ha haft betydelse för äktenskapets tillkomst i en
majoritet av de fall då de ogifta mödrarna så småningom gifte sig. Det faktum
att de flesta av dem ingick äktenskap kan alltså till en betydande del förklaras
med att den utomäktenskapliga sexualiteten förvandlades till en föräktenskaplig
sådan genom giftermål med en barnafader. I en del fall hade naturligtvis man -
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nens avsikt hela tiden varit att så småningom gifta sig med modern till hans
barn. Så länge barnafadern legaliserade förbindelsen inom rimlig tid går det
inte heller att hävda att kvinnorna i de fallen var särskilt socialt utsatta. Snarare
handlade det i sådana fall om en ganska kort fas i livscykeln, under vilken kvin-
nan hade en mer eller mindre stabil relation med den man hon gifte sig med.
För dem som övergavs av fadern till det första barnet var utsattheten däremot

inte obetydlig. Risken att de förblev ogifta ökade utan tvekan som en konse -
kvens av det utomäktenskapliga barnet. Räknar man bort de äktenskap där
ett gemensamt barn fanns med i bilden var vigselfrekvensen betydligt lägre än
för kvinnor i allmänhet, för vilka den varierade mellan ungefär 80 (Nordingrå)
och 90 procent (Nordmaling). Exklusive även de fall där kvinnan var gravid
vid vigseln var det i Nordingrå endast en tredjedel av de ogifta mödrarna som
gifte sig, vilket ska jämföras med hälften i Nordmaling och ungefär 60 procent
i Sollefteå. Dessa siffror är således ett tydligt tecken på de ogifta mödrarnas
för säm rade position på äktenskapsmarknaden i de fall där de inte ingick äkten -
skap med en barnafader, och noteras bör också att de förstärker skillna derna
mellan Sollefteå och de andra områdena. 
För dem som blev gravida på nytt stod hoppet om äktenskap i stor utsträck -

ning till att gifta sig med barnafadern innan det andra barnet föddes. Så blev
i samtliga områden fallet för ungefär en av fyra av dessa kvinnor, medan de
övriga blev så kallade repeaters, av vilka de allra flesta förblev ogifta. Attityden
gent emot de som födde mer än ett utomäktenskapligt barn verkar således ha
varit mycket negativ i samtliga områden, varför den andra utom äkten skapliga
graviditeten var ett stort risktagande om kvinnan inte kunde räkna med att
det blev äktenskap med barnafadern. För dem som ingick äkten skap med någon
annan än fadern till det första barnet tog det i genomsnitt 5–10 år att gifta sig.
Det är därför inte förvånande att ganska många kvinnor riskerade en andra
graviditet i hopp om äktenskap, vilket dock många gånger i stället ledde till
ökad utsatthet och stigmatisering.
Det faktum att kvinnorna i genomsnitt var minst 25 år när de blev ogifta

mödrar och således i en ålder när det var vanligt att äktenskap ingicks, talar
också för att utomäktenskaplighet var illa sett i samtliga de studerade tings -
lagen. Det verkar som att barnlösa pigor som tjänade utanför föräldrahemmet
i ett flertal år ”höll på sig” och inlät sig i ett illegitimt sexuellt förhållande först
i samband med ett frieri som de trodde eller hoppades skulle leda till äktenskap.
I takt med att de närmade sig 30-årsåldern, minskade också kvinnornas möj -
lig  heter att gifta sig, varför redan den första utomäktenskapliga graviditeten
kunde vara ett relativt stort risktagande för den händelse att barnafadern inte
tog sitt ansvar och legitimerade förbindelsen.
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Det ovanstående innebär dock inte att jag alltigenom instämmer med Jonas
Frykmans mörka bild angående äktenskapsmarknaden för ogifta mödrar i det
traditionella bondesamhället under 1800-talet. Trots att utsattheten inte var
obetydlig, står ändå det som visats med hjälp av kyrkböckerna från Sollefteå
och Nordmalings tingslag i klar kontrast mot hans påstående att de ogifta
mödrarna generellt ska ha haft mycket stora svårigheter att hitta en make
redan efter att de fött ett barn. Som Ann-Sofie Ohlander har betonat kan det
nog i stor utsträckning vara ”normer för beteende”, snarare än skildringar av
”faktiskt beteende” som framkommer i de traditionsanteckningar Frykman
studerat.217 Om man väljer att bortse från dem som gifte sig med en barnafar
verkar dock förekomsten av endast en ”oäkting” ha kunnat vara stigmati se r -
ande i Nordingrå. Detta trots att de allra flesta av kvinnorna var i en ålder när
det var normalt att ingå äktenskap. Även om det inte var omöjligt att gifta sig,
förefaller en övergiven kvinna med ett utomäktenskapligt barn i Nordingrå,
onekligen i hög grad ha uppfattats som en sekundär avvikare och stigmatiserats.
Också den vars enda barn hade avlidit eller lämnats bort hade där ganska stora
svårigheter på äktenskapsmarknaden, varför det faktiskt verkar som att det
ogifta moderskapet i sig kunde vara stigmatiserande om kvinnan övergavs av
barnafadern. I de andra områdena verkar den sekundära avvikelsen snarare
ha drabbat de som fött två utomäktenskapliga barn, medan ett barn av allt att
döma uppfattades som en primär avvikelse, varför kvinnans ära i de fallen var
möjlig att återupprätta med hjälp av ett giftermål. För den som fött två
”oäktingar” var däremot möjligheterna till äktenskap små även i Sollefteå och
Nordmaling. 
Det kärva klimatet för de ogifta mödrarna i Nordingrå framgår också av flera

andra faktorer. Där var det vanligast att kvinnorna förblev ogifta under hela sin
fertila ålder, trots att relativt sett flest gifte sig med en barnafader och att andelen
som födde två eller flera ”oäktingar” var lägst. Kvinnornas ålder spelade också
in på ett annat sätt för äktenskapsmöjligheterna. De som gifte sig med en man
som de inte dessförinnan hade eller väntade barn med, var nämligen vid vigseln
i genomsnitt fyra år yngre än i Sollefteå och Nordmaling. Under strykas ska
också att påfallande många varaktigt ogifta mödrar i Nordingrå endast hade ett
barn. Många av dem verkar således ha undvikit att riskera en andra graviditet,
vilket sannolikt hängde samman med hur de bemöttes av omgivningen. De
ogifta mödrarna i Nordingrå var även i genomsnitt något år äldre än i Sollefteå
och Nordmaling när de fick sitt första illegitima barn. Det kan eventuellt också
vara en indikation på att utomäktenskaplighet inte var lika tolererat, men
åldersskillnaden bör inte ha påverkat vigselfrekvensen nämnvärt.
I Nordingrå var möjligheten till giftermål alltså i högre utsträckning begrän -

sad till fadern till det första barnet. Den ogifta moderns extra utsatta position
där styrks ytterligare av att legitimeringarna i betydande utsträckning verkar

217 Ohlander 1985, s. 96.



ha varit beroende av påverkan från kvinnans far. Morfadern levde nämligen i
en mycket stor andel av fallen där ett förstfött barn legitimerades och om han
var avliden minskade kraftigt möjligheterna till äktenskap med barnets far. I
de senare fallen ingicks knappt några äktenskap alls med barna fäderna. Även
det faktum att legitimeringarna dröjde hela tre år i genomsnitt kan indikera
att äktenskapsmarknaden var begränsad på ett annat sätt, varför det blev extra
angeläget att få barnafadern till altaret. I de andra områdena ingicks giftermålen
med barnafäderna inom något halvår. Också i Nordmaling hade kvinnans far
en viss betydelse för legitimeringarna, medan inget sådant samband fanns i
Sollefteå. Dessa resultat är för övrigt i linje med andelen legitimeringar,
varigenom det går att sluta sig till att legitimeringar var viktigast i Nordingrå
och minst viktiga i Sollefteå. Det styrks ytterligare av att de kvinnor i Sollefteå
som gifte sig med barnafadern i genomsnitt endast var 21 år gamla när det
första barnet föddes, jämfört med 25 år i de båda andra tingslagen. Det verkar
därför troligt att de relativt få legitimeringarna i Sollefteå i högre utsträckning
var äktenskap som skjutits upp på grund av ungdom, men där man hela tiden
hade avsett att gifta sig snarare än att påtryckningar från t.ex. kvinnans far
spelade in.
Den kontroll morfadern utövade i Nordingrå var begränsad till det första

barnet. Beträffande att få till stånd en vigsel innan det andra barnet föddes,
verkar däremot de ogifta mödrar som blev gravida på nytt i viss utsträckning
ha haft hjälp av sina fäder i såväl Nordmaling som Sollefteå. Det tyder på att
det blev mer angeläget i Sollefteå att få till stånd ett giftermål innan kvinnan
blev repeater och riskerade att stigmatiseras. 
I Nordingrå och Nordmaling drabbade en betydande utslagning av allt att

döma ogifta mödrar som tillhörde underklassen. Bortsett från dem som legiti -
merade minst ett barn, förblev nämligen en majoritet av underklass kvin norna
ensamstående i båda dessa områden. Bonddöttrar och andra med hem vist i
medelklassen gifte sig i betydligt större utsträckning. Med tanke på att egen -
domsöverföring, hemgift och bibehållande av social och ekonomisk status inte
hade samma betydelse för lägre grupper, måste det sägas vara förvånande att
så pass få underklasskvinnor ingick äktenskap. Förklaringen är troligen före -
komsten av extra fördömande normer som mycket väl kan ha varit religiöst
betingade. Sådana normer hade också sannolikt sina huvud sakliga rötter i det
traditionella bondesamhällets familjevärderingar. Det faktum att drygt 7 av 10
bonddöttrar ändå ingick äktenskap i både Nordingrå och Nordmaling kan
förklaras med att många av dem gifte sig med en man med lägre social tillhörig -
het. Snarare än att utomäktenskaplighet var mer tolererat bland bönder var
det av allt att döma bonddöttrarnas större bargaining-power i form av exem -
pel vis en hemgift som låg bakom den högre vigselfrekvensen jämfört med
underklasskvinnorna. Även om hemgiften kanske inte alltid var så stor kunde
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den säkert vara lockande för t.ex. ett antal män ur lägre grupper.
I Sollefteå var däremot vigselfrekvensen i stort sett densamma, eller omkring

75–80 procent oavsett om kvinnorna tillhörde medel- eller underklassen, vilket
indikerar en mindre social utsatthet. Generellt verkar det dock som om bond -
döttrar hade mest att förlora statusmässigt på en utomäktenskaplig graviditet,
vilket är mycket tydligt beträffande Nordmaling. De som gifte sig inom under -
klassen fick däremot inte i någon nämnvärd utsträckning nöja sig med män
som var att betrakta som ett extra ofördelaktigt parti. Beträffande överklassen
har ingen analys varit möjlig eftersom den inte var nämnvärt representerad
bland de ogifta mödrarna i någotdera området. Understrykas bör dock även att
det fanns exempel på uppåtgående social mobilitet till en högre klass i alla de
studerade miljöerna, vilket talar emot Frykmans påstående om att en övergiven
ogift moder helt hade förverkat sina möjligheter till ett förmånligt parti. 
Sammantaget var alltså möjligheterna till giftermål sämst i Nordingrå tingslag

och bäst i Sollefteå, medan Nordmaling intar en sorts mellanposition. Den större
utslagningen av underklasskvinnor och att fler bonddöttrar gifte ner sig socialt
sett indikerar dock en relativt svag position på äktenskapsmarknaden även för
de ogifta mödrarna i Nordmaling. Resultaten beträffande vigselfrek vensen och
äktenskapsmarknaden stämmer således tämligen väl överens med De Langhe
och Mechants resultat från Belgien där färre ogifta mödrar ingick äktenskap i
mer bondepräglade områden (med större jordbruk).218

I den mån det inte helt obetydliga kvinnoöverskottet i Nordingrå år 1855
var bestående in på 1860-talet, kan det dock ha haft en viss betydelse för kvin -
nornas sämre position på äktenskapsmarknaden. Det är emellertid inte hela
förklaringen, vilket inte minst visas av vilka kvinnor det var som födde utom -
äktenskapliga barn. Normalt var nämligen kvinnor i de lägre samhälls grupperna
överrepresenterade bland de ogifta mödrarna, vilket dock endast var fallet i
någon större omfattning i Sollefteå. Hade den sociala utsattheten varit likvärdig
i samtliga områden borde inte minst kvinnoöverskottet i Nordingrå ha orsakat
fler utomäktenskapliga födslar i de lägre socialgrupperna. I stället fick 
under klass kvinnorna jämförelsevis få illegitima barn i såväl Nordingrå som
Nordmaling. Precis som den större utslagningen på äktenskaps marknaden för
underklasskvinnor, tyder det på att det var mindre socialt accepterat att föda
barn utan att vara gift, varför färre än i Sollefteå inlät sig i utomäktenskapliga
sexuella relationer. Den klassmässiga distributionen tycks å andra sidan
bekräfta bilden av en förhållandevis tolerant attityd gentemot ogifta mödrar
ur underklassen i Sollefteå. Att ganska många bonddöttrar ”råkade i olycka”
även i Nordingrå och Nordmaling, bör ha berott på miss lyckade frierier ur
kvinnans synvinkel. Folkökningen vid denna tid och den därmed samman -
länkade proletariseringen av bondeklassen kan ha gjort att fler än tidigare tog
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risken att inleda samlivet i förväg utan att vara säkra på den presumtive makens
avsikter. Det är även möjligt att en del barnafäder av lägre börd inte accep -
terades som mågar av bonddöttrars föräldrar. Nattfrierier som tidigare nästan
alltid lett till äktenskap kan dessutom i ökad utsträckning ha resulterat i
utomäktenskapliga barn på grund av att den sociala kontrollen i lokalsamhället
börjat luckras upp. 
De högre utomäktenskapliga födelsetalen, liksom överrepresentationen av

underklasskvinnor bland de ogifta mödrarna i Sollefteå, orsakades av allt att
döma till viss del av en större ekonomisk utsatthet bland lägre sociala grupper,
som gjorde att många övergavs av fadern till det första barnet. Med det menas
att många män – särskilt om de var unga – saknade de rätta ekonomiska
möjligheterna att bilda och försörja en familj. Eller med andra ord, fler av de
utomäktenskapliga födslarna berodde på att ekonomiska hinder stod i vägen
för ett äktenskap med barnafadern. Den mindre stigmatiseringen innebar dock
samtidigt att en utomäktenskaplig graviditet inte var samma vågspel för kvin -
nan som i Nordmaling och Nordingrå. Det faktum att flest gifte sig i Sollefteå,
varav merparten med någon annan än fadern till det första barnet, talar i vilket
fall som helst emot en långtgående social utsatthet. I Sollefteå verkar också
flest utomäktenskapliga barn ha vetat vem deras far var, vilket framgår av att
många verkar ha fått faderns efternamn. Det tyder på att fler män medgav
faderskapet, något de inte bör ha varit lika benägna att göra i en miljö där ogifta
mödrar kraftigt fördömdes. 
Även övriga faktorer bekräftar i allt väsentligt den bild som framkommit

genom undersökningen av giftermålsmönstren. Det verkar exempelvis ha varit
svårast i Nordingrå att få behålla sin pigtjänst i samband med graviditeten,
liksom att få en ny. Där finner vi också den största migrationen ut ur tingslaget,
vilket eventuellt skulle kunna tyda på större sociala eller i varje fall ekonomiska
konsekvenser för den som blev ogift mor. Utflyttningen var dock inte särskilt
omfattande.
Det faktum att det bland de ogifta mödrarna i Nordmaling fanns en över -

representation av kvinnor som redan från början uppfattades som ”avvi kande”
på grund av ett lyte, ger ytterligare belägg för ett relativt kärvt socialt klimat.
Några indikationer på en överrepresentation av redan tidigare socialt margina -
liserade kvinnor har inte observerats i något av de andra tingslagen. Tillsam -
mans med den ovanligt låga utomäktenskapliga fruktsam heten i Nordmaling
ger det fog för en hypotes om att fler kvinnor i allmänhet undvek att ha samlag
utanför äktenskapet på grund av de negativa sociala konsekvenser som en
graviditet kunde medföra. Denna selektionseffekt beträffande vilka som fick
barn utan att bli gifta tyder alltså indirekt på en relativt stor social utsatthet
för ogifta mödrar. Varaktigt ogifta kvinnor i Nordmaling verkar också ha varit
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extra utsatta sexuellt för män utan äktenskap i åtanke. Två tredjedelar av dem
blev repeaters, vilket är betydligt fler än i de andra områdena. Antalet barn
en varaktigt ogift kvinna fick kan således vara dubbeltydigt, då alltså det faktum
att färre kvinnor i Nordingrå verkar ha varit villiga att riskera en andra graviditet
också tyder på stor social utsatthet. Risken att få fler utomäktenskapliga barn
ökade dock i samtliga tingslag för den som hade fött två utomäktenskapliga
barn, vilket naturligtvis även det illustrerar en större utsatthet.
Trolovningar i samband med utomäktenskapliga födslar var ovanliga i alla

tre tingslagen. Om en hög andel av de ogifta mödrarna varit trolovade och
många av trolovningarna följts av äktenskap, hade det annars kunnat tyda på
en stark social kontroll gentemot männen och en mindre social utsatthet för
kvinnorna. De hittills presenterade resultaten återspeglas inte heller i den
utomäktenskapliga spädbarnsdödligheten, utifrån vilken inga säkra slutsatser
går att dra. Till skillnad från i de andra områdena där den som brukligt i bety -
dande grad var högre i jämförelse med inomäktenskapliga barn, var den dock
oväntat låg i Nordingrå, där faktiskt fler legitima barn dog under sitt första
levnadsår. Beträffande samtliga barn uppvisade dock Västernorrlands län bland
den högsta sammanlagda spädbarnsdödligheten i landet och vid ett sådant
förhållande brukar skillnaderna mellan legitima och illegitimt födda till stor
del suddas ut, vilket skulle kunna tjäna som en delförklaring till de iögonfal -
lan  de låga talen för de utomäktenskapliga barnen i Nordingrå. 
Sammanfattningsvis bekräftar denna kyrkboksstudie den ena av avhand -

lingens huvudhypoteser, nämligen att den minsta sociala utsattheten fanns i
Sollefteå. Det framgår såväl av giftermålsmönstren, som av vilka som blev ogifta
mödrar och eventuellt också av att fler utomäktenskapliga barn verkade veta
vilka deras fäder var. Beträffande giftermålsmönstren förtjänar inte minst den
större utslagningen på äktenskapsmarknaden som drabbade underklass -
kvinnor i Nordmaling och Nordingrå att lyftas fram. Den andra huvudhypotesen
var att den sociala utsattheten under denna tidsperiod ska ha varit störst i
Nordmaling. Ett flertal faktorer indikerar dock i stället att den minst toleranta
miljön i stället var Nordingrå, där ogifta mödrar av allt att döma stigmatiserades
i ganska stor utsträckning om de övergavs av fadern till det första barnet. I de
andra områdena kunde man ofta ha överseende med ett utomäktenskapligt
barn, medan två barn var stigmatiserande. Samtidigt tyder inte minst över -
rep re sentationen av kvinnor som var avvikande redan från början och att
bonddöttrar gifte ner sig i hög utsträckning på ett kärvt socialt klimat även i
Nordmalings tingslag. Framhållas bör att skillnaderna mellan Sollefteå och de
båda andra områdena är i linje med det samband mellan antalet barnamord
och andelen utomäktenskapligt födda som Björnfot och Taussi Sjöberg funnit
(se forskningsläget sid 23f). Eftersom de delvis studerat samma tidsperiod
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styrker det att den sociala utsattheten för ogifta mödrar i Ångermanland vid
den aktuella tiden i viss mån var korrelerad till den utomäktenskapliga frukt -
samheten. Den lägre giftermålsfrekvensen jämfört med kvinnor i allmän het,
samt att kvinnorna i genomsnitt var så pass gamla som 25–26 år när de fick
det första utom äktenskapliga barnet, talar också för en negativ attityd gentemot
ogifta mödrar i alla de tre tingslagen. De långt gående konsekvenserna skilde
sig däremot mellan områdena såsom beskrivits, varför risken att stämp las som
en sekundär avvikare varierade.
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1 1734 års lag, ÄB 8:7.
2 Lagberedningen 1915, s. 154f. Se även Bäärnhielm 1934, s. 13, 23.
3 Så kallade renoverade domböcker, innehållande avskrifter av brottmål från häradsrättens protokoll,
skicka des till och med 1848 in till hovrätterna för granskning. Därefter innehöll de bara ärenden rörande 
”ägande- eller nyttjanderätt till fast egendom, ägoskillnad, delning av jord, arv eller testamenten”.
(<http://www.foark.umu.se/samlingar/mikrofiche/renoverade-dombocker>, 2016-02-18).
4 Kunglig förordning 10 april 1810, i Kongl. Maj:ts förordningar: årstrycket. Förordningar för år 1810,
Stockholm 1810.

Kapitel 4. Svära sig fri eller åt eden brista
– Faderskapsrättegångar vid häradsrätterna i Sollefteå, Nordingrå 
och Nordmaling på 1860-talet.

I detta kapitel behandlas faderskapsrättegångar vid de tre tingslagens härads-
rätter på 1860-talet. För att ytterligare komma åt de ogifta mödrarnas sociala
utsatthet studeras och jämförs rättspraxis i denna typ av mål. Det bygger på
ett antagande om att lokalt betingade värderingar i viss mån kan ha påverkat
hur man i praxis hanterade faderskapsmålen. Av den anledningen är det intres-
sant att undersöka vad som ligger till grund för olika typer av utslag. Som fram-
gick av kapitel 2 fanns det endast lagstadgat att det utomäktenskapliga barnet
hade rätt till nödtorftig föda från båda föräldrarna.1 Resten, förutom allmänna
rättegångsregler, lämnades till rättspraxis. I lagtexten stod inte hur faderskap
skulle utredas och fastställas, vilket belopp ett underhåll skulle uppgå till eller
i hur många år det skulle betalas.2 Inte minst därför verkar det troligt att praxis
i faderskapsmål delvis utvecklades vid häradsrätterna, även om de stod under
hovrättens översyn.3 I första hand undersöks om några nämnvärda skillnader
i rättspraxis förelåg mellan rätterna, men även likheter lyfts fram för att ge en
helhetsbild. Då lagarnas tillämpning är av central betydelse är det dessutom i
princip ofrånkomligt att inte i någon mån anlägga ett allmänt rättshistoriskt
perspektiv, vilket dock långtifrån är det huvudsakliga syftet.
Som framgick av metodavsnittet är undersökningen av Sollefteå begränsad

till rättegångar som inleddes under perioden 1862–67, medan studien av de
båda andra häradsrätterna omfattar mål som väcktes under hela 1860-talet.
Som också framkom i kapitel 2, medförde 1864 års strafflag att lönskaläge helt
avkriminaliserades för kvinnan. Mannen kunde däremot även efter 1864 fällas
för lägersmål om kvinnan krävde det i stämningen, och därför var målen även
fortsättningsvis klassificerade som brottmål. Den huvudsakliga juridiska
avkriminaliseringen hade dock alltså ägt rum år 1810, då det världsliga straffet
avskaffades för kvinnan för de två första resorna lönskaläge.4 Även om ett och
annat åtal mot kvinnor som fött flera utomäktenskapliga barn förekommer i
domböckerna fram till 1864, så fick målen från och med 1810 för det mesta en
rent civilrättslig karaktär, där mannens eventuella faderskap och under hållet
till barnet stod i fokus. Det finns dessutom tecken på att man under perioden
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1810–64 vid många häradsrätter i förtid slutat att åtala även de ogifta mödrar
som fått tre eller fler barn.5 En jämförelse av de tre häradsrätterna i det hän se -
endet ingår därför också i studien, i vilket syfte även Sollefteås domböcker för
1860–61 undersökts för att kontrollera om kvinnor bötfälldes för lönskaläge.
Beträffande faderskapsmålen undersöks i första hand vilken bevisning som

kräv des för att rätten skulle avkunna olika typer av utslag. Analysen är upplagd
tematiskt efter målens olika utfall. Närmast följer ett bakgrundsavsnitt om vär -
je  målsed som är viktigt för förståelsen av undersökningen. Därefter analyseras
de olika utfallen var för sig. 

Värjemålsed – en introduktion

Det är i en tingssal ute på landsbygden. Vid dombordet högst uppe i rummet sitter
en gammal häradshövding, en lång och starkt byggd karl med ett brett och grovhugget
ansikte. [...] Han har just nu börjat med ett av de sista målen, som skola komma
före under dagen. Det rör sig om en fordran på uppfost ringshjälp. Detta ärende har
avhandlats redan ett par gånger förut, och proto kollet från de föregående tingen
håller på att läsas upp. Därav får man för det första veta, att käranden är en fattig
torpardotter, att svaranden är en gift man. Vidare heter det i protokollet, att svaran-
den har förklarat, att käranden med orätt och endast av vinningslystnad har stämt
honom. Han erkänner att käranden under någon tid har haft tjänst på hans gård,
men han har inte under denna tid bedrivit någon kärlekshandel med henne, och
hon har ingen rätt att begära någon hjälp av honom. Käranden har dock hållit fast
vid sitt yrkande, och sedan några vittnen ha blivit hörda, har svaranden blivit ålagd
att värja sig med edgång, för så vitt han inte vill bli dömd att lämna understöd till
käranden. [...] Så snart som protokollet är uppläst, vänder sig domaren till svaranden
och frågar honom om han håller fast vid sitt nekande, och om han är beredd att
avlägga eden. Till dessa frågor säger svaranden genast ett raskt ja. Han börjar gräva
i västfickan och tar fram ett betyg från prästen, som intygar, att han känner edens
vikt och betydelse och är oförhindrad att avlägga den. [...] Käranden lyssnar till detta
med den yttersta förskräckelse. [...] Alltså skall eden komma att försiggå. Han ska
få avlägga den. Ingen skall hindra honom från att svära bort sin själ. [...] Det är
således hans mening att draga över sig den eviga fördömelsen. [...] Det finns inget
så förfärligt som mened. Det är något hemlighetsfullt och rysligt med den synden.
Det finns ingen nåd eller tillgift för den. Avgrundens portar öppna sig av sig själva,
då menedarens namn nämnes.6

Ovanstående citat är hämtat från de första sidorna av Selma Lagerlöfs roman
Tösen från Stormyrtorpet. Det skildrar en slutförhandling i ett faderskapsmål
från 1800-talet eller det tidiga 1900-talet och kan sägas vara fortsättningen på
den berättelse som, utifrån stumfilmsversionen av Lagerlöfs bok, berördes i

5 Exempelvis har domböcker och saköreslängder för Umeå häradsrätt och Umeå rådhusrätt åren 1860–63,
vilka i ett skede var tänkta att ingå i avhandlingen, kontrollerats utan att några kvinnor som åtalades för
lönskaläge påträffats (HLA, Umeå häradsrätt AIa:189–97 (1860–63); Umeå rådhusrätt, AIa:33–36 (1860–
63). 
6 Selma Lagerlöf, Tösen från Stormyrtorpet och andra sagor, Göteborg 1913, s. 7–13.
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7 Boken inleds med ovanstående citat, medan filmen också ger en bakgrundsbeskrivning till vad som för-
anleder rättegången.
8 Se Elin Malmer, ”De försvunna ederna: samhällets rationalisering och avskaffandet av tro- och huld  hets -
eden samt befattningsederna”, i Scandia nr 2 1996, s. 239f; André Holenstein, ”Seelenheil und Unterta-
nenpflicht”, i Peter Blicke (red.), Der Fluch und der Eid: die metaphysische Begründung gesellschaftlichen
Zusammenlebens und politischer Ordnung in der ständischen Gesellschaft, Berlin 1993, s. 12f, 26ff, 33ff.
9 Detta framgår av den i bakgrundskapitlet omnämnde prästen Hagbard Isbergs memoarer (Isberg 1959, 
s. 156, 165f). Isberg uppger inte var någonstans det faderskapsmål som Lagerlöf sannolikt inspirerats av
ägde rum.
10 Siffran avser båda tidsperioderna och således även de faderskapsmål som avhandlas i kapitel 6.
11 1734 års lag, RB 17:31.

inledningen av denna avhandling.7 Citatet illustrerar inte minst den religiösa
vånda som var förknippad med att svära en ed på bibeln. Det var en utväg som
rätten tog till i vissa typer av mål när det förelåg en bevisning som inte räckte
till en fällande dom, men som ändå i tillräcklig utsträckning var besvär ande
för den tilltalade, eller som i faderskapsrättegångar, den stämde mannen.
Den som lade två fingrar på bibeln och falskt intygade något kunde enligt

den dåtida religiösa uppfattningen inte få syndernas förlåtelse, utan ansågs
oåter kalleligt vara en förtappad själ som skulle straffas av Gud. Anledningen
var att den som svor i så fall tog Gud till vittne och hämnare.8 Lagerlöf hade
tro ligen baserat sin berättelse på en faderskapsrättegång som det skrivits om
i pressen år 1907, i vilken den i målet kärande kvinnan ska ha uppmanat
svaran den att inte svära bort sin själ och därför visats ut ur salen när mannen
svor eden.9 I berättelsen, som i övrigt starkt ska påminna om det som refererats
i tidningarna, lägger kvinnan ner rättegången eftersom hon inte vill att mannen
ska begå en så svår synd och därigenom svära bort sin själ. Som framgick av
inledningen återkallade även Cajsa Lisa Björner sitt käromål för att mannen
var beredd att svära, men hon är också det enda exemplet på det bland de sam -
manlagt 136 fullständiga faderskapsmål som undersökts.10 Ett sådant agerande
var sällsynt när målet nått så långt att det var dags att plocka fram bibeln. Då
var det i regel upp till mannen att antingen svära sig fri eller låta bli.
Något förenklat kan sägas att om en kvinna, som stämt en man angående

barnuppfostringsbidrag, producerat tillräcklig bevisning för att det skulle finnas
anledning att tro att han kunde vara barnafadern, så ålades han i regel att värja
sig med ed om han fortfor att neka till faderskapet. Som Lagerlöf så målande
beskriver ansåg många det vara en i det närmaste ofattbar synd att lägga sina
fingrar på bibeln och svära falskt. Detta tvärtemot en i dag levande föreställning
att det var tämligen enkelt för en stämd barnafader att placera handen på bibeln
och på det viset snabbt få saken avklarad. I själva verket tilläts ingen att svära
sig fri vid första tingsbehandlingen, utan i edgångsförfarandet ingick att mannen
dels skulle ha betänketid till nästa ting om han verkligen ville gå eden och dels
var praxis att han innan dess skulle undervisas av prästen i församlingen.11

Syftet med det senare var att själasörjaren skulle avgöra om den stämde man -
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12 Ivar Afzelius, Om parts ed såsom processuelt institut, Uppsala 1879, s. 140.
13 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:82, Ht 1863 § 2, bilaga Litt A.
14 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:81, Vt 1863 § 74, bilaga Fö.

nen verkligen förstod ”edens vikt och faran av mened”.12 Ansåg prästen att hans
insikt var tillräcklig, fick han det behövliga intyget – som mannen i Lagerlöfs
berättelse tar upp från fickan – och först därefter var det fritt fram att på nästa
ting lägga fingrarna på bibeln. Ett intyg från prästen kunde se ut så här:

Bondsonen Per Ödberg i Öd, hvilken af Nordingrå Wälloflige häradsRätt den 4de
Februari detta år, ånyo blifvit ålaggd, att å första rättegångsdagen, detta ting, vita
och värja att han icke är fader till det gossebarn, som pigan Brita Lisa Ersdotter i
Utvik framfödt den 6te April 1862, är född i denna församling den 9de februari 1840;
har godkänd Christendomskunskap i förening med ärlig vandel och vördsamt bruk
av Salighetsmedlen; begick herrans hla [anm. heliga] nattvard den 2[n]dra augusti
detta år; har vid alla de tillfällen han af mig blifvit kallad, ordentligen infunnit sig,
erhållit undervisning i salighetsläran förnämligast i den delen deraf, som rörer
Edgångs vigt och värde; och synnerligast blifvit uppmärksamgjord och varnad för
de rysliga följder för tid och evigt som Mened medföra; Och då jag tror mig hafva
fullgjort hvad mitt dyra och ansvarsfulla kall fordrar, så må han nu på eget ansvar
Wärjemålseden vid detta ting, aflägga! Måtte det alltseende ögat, som ser till hjertat
och ransakar njurarna, väcka och röra hans hjerta och mund till sanningens
uppenbarande!

Ullånger d. 15 Sept. 1863. Attesterar A. Lidblom. 
Komminister13

(min kursivering, RE)

Som framgår av intyget lades vikt vid kristendomskunskapen i allmänhet, lik-
som vid mannens frejd och vandel, det vill säga hans anseende och levnads-
sätt så vitt det var känt. Noteras bör också att komminister Lidblom talar om
rysliga följ der vid mened. Ett intyg från prästen kunde emellertid också se ut
enligt föl jan de:

Jöns Persson Nyberg i Tjäll av Multrå församling, hvilken enligt Sollefteå Härads
Rätts utslag den 15 December 1862 blifvit kallad till sin själasörjare för att erhålla
undervisning i sin salighets lära i och för wärjemåledens afläggande uppvisade för
mig ofwan-nämnde Härads rätts utslag Tisdagen den 3d[je] sistlidne mars och har
sedan, så ofta han blifvit på kallad, ordentligt infunnit sig för att undervisas i Christna
läran, särskilt hwad den rörer eden, hwarför det betyg lemnas honom, att han, som
är född den 4de Maji 1833, läser försvarligt så väl innan som utantill samt har
någorlunda försvarligt begrepp om salighetsläran, ehuru det af mig ej kan afgöras,
om han tillräckligt ”Förstått” edens wigt och betydelse för att utan wåda begå den.
I enlighet med kyrkoboken intygas om hans wandel, att han är ärlig och välfrejdad
samt oförhindrad begagnar H H [anm. Herrans Heliga] nattvard.

Sollefteå 13de april 1863, Johan Julin t.f. pastor.14

(min kursivering, RE)
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Här framkommer att prästens subjektiva åsikt hade en inte obetydlig inver-
kan. Det hade stor betydelse om denne ansåg att mannen i fråga tillräckligt
förstod menedens oåterkalleliga följder. Att Jöns, liksom den nyss nämnde
och av prästen godkände Per Ödberg, ansågs ärlig i kombination med god
frejd, samt att han hade försvarlig kristendomskunskap, räckte alltså inte för
att han skulle få gå eden.15 I samtliga förekommande fall i denna undersökning
där det som stod på prästens intyg inte ansågs tillräckligt, återremitterades
emellertid männen till denne för mer undervisning. Så skedde exempelvis
med Per Ödberg. Första gången ansåg prästen att han behövde mera betänke -
tid, andra gången blev han godkänd.16 I föreliggande studie var det flera som
så anmodats som inte infann sig hos prästen en andra gång, bland annat Jöns
Persson Nyberg, vars mål så småningom slutade med förlikning.17 Präs tens
betydelse i dessa fall ska inte förringas. Det är lätt att tänka sig att han spän -
de blicken i exempelvis en fattig dräng och allvarligt frågade om han ämnade
svära bort sin själ och om han i så fall dessutom även hade fräckheten att
ljuga inför sin själasörjare. Högt ansedda personer kunde däremot säkert
ibland ha en viss fördel av sin position och lättare bli godkända av prästen.
En del män infann sig överhuvudtaget inte hos prästen, vilket tyder på att

de kan ha varit rädda för att möta honom mellan fyra ögon. Den som inte gjorde
det senast ett visst datum före nästa tingsförhandling ansågs ”hafva åt eden
brustit”, varför han i juridisk mening antogs vara far till barnet.18 Vid näst -
kommande rättegångsförhandling fastställde rätten därför ett underhåll till
kvinnan och barnet. Detsamma gällde om mannen uteblev från rätten på det
utsatta edgångsdatumet eller själv valde att avstå från att svära. 

Värjemålsedens förutsättningar enligt lagen

Många faderskapsmål där mannen nekade avgjordes genom värjemålsed. I
sitt klassiska arbete Om Parts Ed från 1879 beskriver den på sin tid framstå-
ende juristen Ivar Afzelius villkoren för edens användande.19 För edgång kräv-
des så kallat halvt bevis enligt den fram till 1948 gällande regleringen av
bevisning i rättegång utifrån den legala bevisteorin.20 Som en grundprincip

15 Med ”ärlig” avsågs att det inte hade noterats i kyrkböckerna (husförhörslängden) att han var dömd för
något brott. Frejd och vandel anspelar på en persons anseende och allmänna rykte. Vandel syftar på 
levnadssättet och god frejd är synonymt med gott rykte, motsatsen till det senare är vanfrejd (National-
encyklopedin, Band 7, Höganäs 1992, s. 14).
16 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:81, Vt 1863 § 11, bilaga E, AIa:82, Ht 1863 § 2, bilaga Litt A.
17 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 77.
18 Datumet när mannen senast skulle infinna sig hos prästen för en första omgång undervisning om edens
vikt och vådan av mened stipulerades av rätten i edgångsbeslutet. Ansåg prästen att det behövdes mera
undervisning kunde han kalla honom fler gånger under tiden som återstod fram till nästkommande ting.
19 Ivar Afzelius (1848–1921) blev e.o. professor i processrätt 1879 och var senare bland annat hovrätts-
president 1910–18.
20 Legal bevisteori betyder att det är reglerat vilka bevis som är tillåtna och hur de ska värderas. Förelåg
inte ett fullt bevis i enlighet med lagen kunde inte domaren fälla en tilltalad som nekade, utan skulle döma
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gällde följande: ”när det förebragta beviset väl icke är sådant som Lagen ford-
rar, men dock svårligen utan vidare kan lämnas å sido”.21 Som framkommit
räckte det således inte med enbart ett utpekande för att värjemålsed skulle
utdömas i ett faderskapsmål, utan en viss bevisning var nödvändig innan en
edgång blev aktuell.22 Afzelius förklarade närmare vad som gällde formellt ut-
ifrån två paragrafer i 1734 års lag (RB 17:29–30):

För användande af ed erfordras åtminstone halft bevis. [...] Såsom huvudform för
halft bevis nämnes väl tillvaron af ett vittne om själfva saken, d.v.s. rörande just det
faktum som skall bevisas; men Lagen likställer därmed ”uppenbart och på sannolika
skäl grundadt rykte” samt ”bindande liknelser och omständigheter”.23

Två samstämmiga vittnen eller ett erkännande gällde i allmänhet som ett fullt
bevis och om ett sådant ansågs föreligga kunde målet avgöras utan edgång.24

Enligt rättshistorikern Göran Inger kunde indicier däremot inte ensamt ut-
göra ett fullt bevis.25 Formuleringen ”själfva saken” i ovanstående citat härrör
från rättegångsbalken 17:29, medan övriga kriterier står att läsa i 17:30.26 I
faderskapsmål fanns det av förståeliga skäl sällan eller aldrig ett direkt vittne
om själva saken, det vill säga ett samlag då befruktningen kunde ha ägt rum,
men det förekom ibland vittnen som sett parterna ”ligga i lag” i samma säng.
Som det uttrycks i förarbetet till 1917 års Lag om barn utom äktenskap fick
man i faderskapsrättegångar ”nöja sig med de slutsatser, till vilka man på in-
direkt väg kan komma”.27

Enligt Afzelius utdömdes det emellertid edgång i faderskapsmål ända upp i
högsta instans ”på skäl hvilkas öfvertygande kraft är så godt som ingen”.28 Den
formuleringen kan kanske till en del förklaras av att Afzelius var jurist, men
sannolikt saknar ändå inte nedanstående citat grund:

Att här någon lindring i bevisbördan medgifves, är utan tvifvel påkalladt af
svårigheten att i dylika fall föra ett legalt giltigt bevis. Att man emellertid går ännu
längre och låter snart sagdt blotta uppgiften vara tillräckligt edgångsskäl, har sin
grund icke i denna svårighet att bevisa, utan i den i vår rättsskipning starkt utpräglade
benägenheten att i alla hänseenden gynna en kvinna i denna ställning.29

efter ”framlagda bevis” oavsett hur övertygad han var om vederbörandes skuld. Legal bevisprövning 
ersattes av fri bevisprövning i och med att en ny rättegångsbalk infördes år 1948. (Göran Inger, Svensk
rättshistoria, Lund 1980, s. 56; Hans-Gunnar Axberger, Feyral Mentes, Karin Palmgren Goohde & Jens
Västberg, Felaktigt dömda: rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, Visby 2006, s. 39).
21 Afzelius 1879, s. 121.
22 Se 1734 års lag, RB 17:33, som stadgar att det ålåg käranden att lagligen bevisa sitt käromål.
23 Afzelius 1879, s.121f.
24 1734 års lag, RB 17:29; Inger 1980, s. 56. 
25 Inger 1980, s. 56.
26 I 1734 års lag, RB 17:29, används formuleringen ”sielfva målet”.
27 Lagberedningen 1915, s. 155.
28 Afzelius 1879, s. 123. 
29 Afzelius 1879, s. 123.
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En lindring av bevisbördan förefaller också mycket riktigt att ha praktiserats
i faderskapsrättegångar under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, varför det
således verkar ligga en del i påståendet om att gynna kvinnan judiciellt sett.30

I förarbetet till 1917 års lag hävdas nämligen att praxis i faderskapsmål var att
det ”för åläggande av värjemålsed [fordrades] ytterst ringa bevisning utöver
moderns uppgift” .31 Detta torde dels, som Afzelius antyder i det sista citatet,
kunna förklaras av svårigheten att få fram bevisning från intima situationer,
samt dels även att det sannolikt fanns ett intresse hos myndigheterna av att
ett antal utomäktenskapliga barnafäder dömdes att betala underhåll.
Syftet med värjemålseden var nämligen ingalunda att ge mannen en möjlig -

het att undkomma ansvar. Enligt Afzelius var inte dess uppgift primärt att erhålla
en trovärdig utsaga, utan i stället att försätta svaranden ”i sådant läge, att han
skall nödgas tyst erkänna, hvad han antages icke med godt samvete kunna för -
neka”.32 Det vill säga att sätta press på mannen om han var skyldig. I princip
förutsattes nog mer eller mindre att ett antal män som ålagts att värja sig med
ed, antingen skulle falla till föga och erkänna faderskapet, eller inte fullgöra
edgången inom utdömd tid. Ett syfte med edgångsinstrumentet och den betän -
ke tid som ingick var självklart också att svaranden, såvida han övervägde att
svära falskt, skulle få tid att fundera över om han verkligen ville riskera sin plats
i evigheten. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att även om inte
alla var djupt religiösa, eller handlade utifrån kristna värde ringar i sitt dagliga
liv, så var ändå det dåtida samhället så mycket mer präglat av religionen jämfört
med idag, att det kunde vara svårt att inte alls påverkas av den.

Konceptionstid och praxis i faderskapsmål

I lagberedningens förslag från 1915 till det som blev Lag om barn utom äkten -
skappresenteras under rubriken ”Motiv” lagens förarbete, med utförliga kom-
mentarer angående hur man resonerat kring de olika paragrafernas lydelse.33

Bland innehållet finns värdefull information om dåvarande och tidigare praxis
i faderskapsmål. I 1734 års lag fanns som sagt endast stadgat i ärvdabalken 8:7
att ett utomäktenskapligt barn hade rätt till nödtorftig föda från båda föräld-
rarna. På vilka premisser denna skulle erhållas om en tvist uppstod lämna des
alltså till domstolspraxis.34 Det har visat sig svårt att hitta litteratur om hur
denna praxis utvecklades, varför lagberedningen onekligen bidrar med en del
klargöranden beträffande vilka förutsättningar som gällde.

30 Afzelius avstod för övrigt från att ta ställning till ”om ett dylikt undantag kan försvaras och förtjänar att
bibehållas” (Afzelius 1879, s. 124).
31 Lagberedningen 1915, s. 167. Det framgår inte hur länge denna praxis beträffande beviskraven varit i
bruk, eller hur den förändrats över tid, men utifrån Afzelius verkar det således uppenbart att det även
under 1870-talet tummades på de formella kraven.
32 Afzelius 1879, s. 131.
33 Lagberedningen 1915, s. 44–189.
34 1734 års lag, ÄB 8:7.
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I kommentaren till den nya lagens 26:e paragraf, som rörde bevisfrågan,
konstaterades för det första, i enlighet med Ivar Afzelius, att det var ”förenat
med de största svårigheter” att utreda och fastställa ett faderskap, eftersom
det inte gick att framlägga ”ett direkt bevis för att [ett] visst samlag varit befruk -
tande”.35 Därför var man som sagt tvungna att nöja sig med indirekt bevisning.
Om en stämd man i ett faderskapsärende kunde visas ha haft samlag med
barnets mor vid en sådan tidpunkt att han kunde vara far till barnet, var det
normalt tillräckligt för att han i juridisk mening skulle kunna anses vara
barnafadern.36 Den juridiska termen för detta är presumtion.37 Presumtionen
var dock inte absolut, utan upphörde att gälla om omständigheter framkom
som omöjliggjorde att han var barnafadern, exempelvis att kvinnan redan
tidigare var gravid.38 Dock saknade förekomsten av andra män som kvinnan
också haft intimt umgänge med betydelse, vilket hade varit fallet ända sedan
1700-talet.39Motivet bakom detta var att inte omöjliggöra en faderskapstalan.40

Presumtionen var dock inte starkare än att mål med tillräcklig bevisning,
mer eller mindre alltid avgjordes genom edgång om mannen nekade till fader -
skapet. För det krävdes alltså enligt ovan formellt att kriterierna för så kallat
halvt bevis skulle vara uppfyllda. Full bevisning ansågs mer eller mindre aldrig
föreligga mot mannens nekande – oavsett hur många vittnen det fanns – vilket
bör ha haft ett samband med att man inte kunde veta när befruktningen ägt
rum. Eller som lagberedningen uttryckte det år 1915: 

Faderskap anses styrkt, om det ådagalägges, att svaranden haft samlag med modern
under konceptionstiden. I sakens natur ligger, att detta faktum knap past någonsin
kan styrkas genom direkt vittnesbevisning. Full bevisning kan van ligen icke heller
åstadkommas medelset indicier.41

35 Lagberedningen 1915, s. 154f; Bäärnhielm 1934, s. 13, 23.
36 Lagberedningen 1915, s. 155, 158.
37 Lagberedningen 1915, s. 155. Presumtion innebär att det föreligger ett samband mellan två omständig-
heter utan att särskild bevisning behöver läggas fram (Nationalencyklopedin, band 15, Höganäs 1994, 
s. 271).
38 På samma sätt antogs att en make var far till ett inomäktenskapligt barn, vilken presumtion dock var
starkare (så är än i dag fallet). Maken behövde i princip vara uppenbart frånvarande, t.ex. ha befunnit sig
i ett annat land, för att han inte automatiskt skulle ha antagits vara barnafadern (Åke Saldeen, Faststäl-
lande av faderskap, Stockholm 1980, s. 12f; Åke Saldeen, Barn- och föräldrarätt, Uppsala 2005, s. 94f).
39 Lagberedningen 1915, s. 155ff. På sid. 157 står följande att läsa: ”Med säkerhet kan dock antagas att 
enligt praxis redan från början tillämpats den huvudgrundsatsen, att den, som kunde visas under koncep-
tionstiden haft samlag med modern, ansågs såsom barnets fader och fick i sådan egenskap betala uppfost -
ringsbidrag”. Denna praxis bekräftades så småningom i 1917 års Lag om barn utom äktenskap, § 26. 
Se även Bäärnhielm 1934, s. 23.
40 Lagberedningen 1915, s. 155. I andra länder som Frankrike, Nederländerna och Belgien var en sådan
invändning tillåten, vilket naturligtvis i allra högsta grad begränsade möjligheterna att fastställa faderskapet
(Lagberedningen 1915, s. 156). Fram till 1912 var det i Frankrike endast möjligt via ett formellt fader-
skapserkännande (Elgán 1990, s. 484).
41 Lagberedningen 1915, s. 166.
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Svensk rätt saknade en legalt fastställd konceptionstid – det vill säga en lagstad -
gad tid under vilken det ansågs att barnet i juridisk mening kunde vara avlat.
Utöver att mannen skulle svära på att han inte haft samlag med kvinnan  
”å sådan tid” att han kunde vara far till barnet, saknades länge även riktlinjer
för rätten att ta ställning till beträffande om ett samlag vid en viss tidpunkt
kunde ha orsakat graviditeten.42 Först åren före lagberedningens utlåtande på
1910-talet förefaller frågan ha aktualiserats på allvar, varför männen därefter
kom att få svära på att de inte haft samlag med kvinnan mellan vissa speci -
ficerade datum. Det framgår av ett antal rättsfall från och med 1911, från vilka
utförliga referat publicerats i tidskriften Nytt Juridiskt arkiv eftersom de
ansågs vara av juridiskt värde. Om dem förs ett utförligare resonemang i kapitel
6 (se sid. 304ff).43

Lagberedningen framhöll att ett problem med den äldre formuleringen av
edstemat – det mannen skulle svära på – varit att det för de stämda männen
naturligtvis inte varit helt klart vad som innefattades i ”å sådan tid”. Det vill
säga att exempelvis en man som var far till ett barn som fötts en månad för
tidigt kan ha svurit sig fri för att han var ärligt övertygad om sin oskuld, eftersom
endast åtta månader hade förflutit sedan han hade samlag med den kvinna
som stämt honom.44

Huruvida en edgång ansågs motiverad vid den här aktuella tiden på 
1860-talet, det vill säga att svaranden misstänktes ha haft samlag med käranden
vid en tidpunkt då barnet kunde ha blivit till, kom i princip an på den enskilda
dom stolen att pröva. Som framkommit ovan fanns i lagtexten inget närmare
speci fi cerat om hur faderskap skulle utredas.45

Från och med senast 1924 omfattade edstemat i praxis vanligen att mannen
skulle svära på att han inte hade haft samlag med kvinnan mellan 200 och 300
dagar före barnets födelse.46 Med tanke på de tusentals fall från hela landet
som inte minst under 1800-talet måste ha överklagats till högre instans, kan
man onekligen fråga sig varför någon praxis i detta avseende inte verkar ha
utvecklats före 1910-talet. Det äldsta kända rättsfallet som rör om barnet kan
ha avlats vid en viss tidpunkt är från 1893.47 En delförklaring torde vara att

42 Assessorn Gösta Bäärnhielm menade 1934 att man i samband med 1734 års lag uppenbarligen funnit
det ”vanskligt att lagstifta” om en legal konceptionstid och påpekade också att man i exempelvis 
Upplandslagen och Västmannalagen tillämpat 10 månader efter dödsfallet beträffande arvsrätt för inom -
äktenskapliga barn till bönder som avlidit (Bäärnhielm 1934, s. 24).
43 NJA, Avd. I, Stockholm 1912, s. 118f. Se även ibid, sid. 402f.
44 Lagberedningen 1915, s. 169.
45 Lagberedningen 1915, s. 158. Lagberedningen skrev om dittills gällande rätt att ”det tillkommer således
domstolen att pröva, huruvida, när samlag å viss tid konstaterats, barnet kan anses vara därvid avlat”.
46 Almanack för domsaga, Uppsala 1924.
47 NJA, Avd. I, 1893, s. 315ff. Se även ibid 1906, s. 580f. Jag har, förutom sakregistren till NJA, även gjort
samma kontroll av dess föregångare, utan att hitta något överklagat faderskapsmål där konceptionstillfället
var knäckfrågan (Karl Kristian Schmidt, Juridiskt arkif, Kristianstad 1830–62; Christian Naumann, 
Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning, Stockholm 1864–99) .
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medicinvetenskapen ännu inte hade kommit så långt på detta område. I dag
vet vi att det är ytterst ovanligt att en graviditet naturligt pågår i mer än 290
dagar (41 1/2 vecka).48 Det visste man uppenbarligen inte under de tidsperioder
som studeras i denna avhandling. Kunskapen verkar också ha varit begränsad
när det gällde att utifrån ett barns utvecklingsgrad objektivt utröna när det
kunde ha avlats. I detta syfte infordrades i början av 1900-talet ibland ett
utlåtande från den barnmorska som förlöst barnet. Ännu i en HD-dom från
1928 i ett fall som gällde huruvida konceptionen kunde ha ägt rum 310 dagar
före födseln, är det tydligt att sådana utlåtanden även för en nutida lekman
ibland kan betraktas som dubiösa. En barnmorska som kallats för att vittna i
det fallet angav som argument till stöd för den ovanligt sena födseln att barnet
skulle ha varit ”synnerligen väl utvecklat” eftersom ”det rörde sig och såg sig
omkring”.49 Under det årtionde som studeras i detta kapitel är det således
uppenbart att det var flytande och inte klarlagt vad som betraktades som ”å
sådan tid” att konceptionen kunde ha ägt rum.

Faderskapsmål på 1860-talet

I denna delstudie ingår 65 faderskapsmål vid häradsrätterna i Sollefteå, Nord-
ingrå och Nordmaling på 1860-talet. Utfallen av dessa redovisas i tabell 23 och
24, vars syfte främst är att översiktligt redovisa de rättsfall som ingår i under-
sökningen, medan kapitlets huvudfokus kommer att ligga på en strukturerad
kvalitativ analys av för undersökningen relevanta mål. Den är tematiskt upp-
lagd. Fokus ligger som sagt i första hand på vilken bevisning som krävdes för
olika sorters utslag vid respektive häradsrätt och om det skilde sig åt mellan
rätterna. Förekomsten av väsentliga skillnader antas ha ett samband med hur
socialt utsatta de ogifta mödrarna var. I fokus står även i vilken grad de utpekade
männen fullgjorde proceduren om rätten utdömde edgång. I analysen ingår
ett genusperspektiv. Bland det som undersöks är om ett samband mellan social
status och kön tycks ha kunnat påverka kvinnornas möjlighet att vinna målen?
Också variationer i det avseendet antas till en del vara beroende av attityden
gentemot ogifta mödrar i lokalsamhället. Detsamma gäller andelen fall som
kom inför rätta i förhållande till andelen utomäktenskapliga födslar, vilket även
undersöks.

48 Möjligheten att ett fullgånget barn föds efter en graviditet som pågått i mindre än 35 veckor, respektive
mer än 41 1/2 vecka efter ägglossningen (ovulationen), har utifrån ett stort underlag uppskattats till endast
2,7 promille (Sam Brody, Obstetrik och gynekologi: medicinsk grundutbildning, Uppsala 1984, s. 147).
Att en graviditet pågår i 44 veckor bör således vara betydligt mer ovanligt än så. Observera att detta tids-
spann inte ska förväxlas med det nuvarande sättet att räkna graviditetsveckor, vilket räknas från den 
senaste menstruationen och därför inkluderar 1–2 veckor före konceptionstillfället i samband med ägg-
lossningen.(<http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Gravid/Graviditeten/vecka-for-vecka/Graviditeten-
vecka-for-vecka/>, 2015-04-21). Enligt det moderna sättet att räkna kvinnan är således i 43:e eller 44:e
veckan om graviditeten de facto pågått i 41 1/2 vecka från konceptionstillfället.
49 NJA, Avd. I, 1928, s. 209.



178

Inledningsvis undersöks på vilka grunder värjemålsed för mannen dömts ut.
Därefter behandlas de två mål i undersökningen, ett i Nordingrå och ett vid
Sollefteå häradsrätt, där käromålet ogillades utan edgång för att bevisningen
inte ansågs tillräcklig. Sedan följer ett avsnitt om omständigheterna i ett antal
fall vid Sollefteå häradsrätt, som saknar motsvarigheter vid de andra båda
häradsrätterna. Endast från Sollefteå finns nämligen exempel på att käromålet
fastställdes mot mannens nekande utan att man använde sig av edgångs instru -
mentet. Detsamma gäller att kvinnorna i några fall ålades att själva svära på
att de stämt rätt man, liksom att mannen i ett par fall medgav faderskapet och
enbart tvistade om underhållets storlek. En djupanalys av ett av andra anled -
ningar särskilt intressant mål ingår också. Därefter följer avsnitt om benägen -
heten för männen respektive kvinnorna att fullgöra en utdömd edgång och om
mål som förlikades. Sedan undersöks om något tyder på att kvinnornas sociala
tillhörighet i förhållande till männens kan ha påverkat målens utgång och hur
stor andel av de utomäktenskapliga födslarna som gav upphov till en rättegångs -
tvist. Avslutningsvis ingår även en undersökning av i vilken utsträck ning
kvinnor som fött tre utomäktenskapliga barn eller flera bötfälldes för lönskaläge
under perioden 1860–63. Det sistnämnda var att beteckna som ett sedlighets -
brott och var således inte en faderskapsrättegång. Allt det studerade antas i
viss mån ha ett samband med normer i lokalsamhället som påverkade kvinnans
sociala utsatthet. Exempelvis bör i vilken utsträckning männen falskeligen
svor sig fria både ha varit beroende av deras religiösa övertygelse och hur socialt
accepterat det var att neka till faderskapet. Det sistnämnda bör i sin tur ha
påverkats av attityderna till det ogifta moderskapet i lokal sam hället.
Utöver de 65 faderskapsmålen stadfästes i de undersökta domböckerna totalt

14 förlikningar som ingicks utan att någon rättegångsförhandling ägde rum.
Eftersom någon tvist i samband med den första och enda gången de togs upp
i domboksprotokollet inte förelåg, har de inte klassats som faderskaps pro -
cesser, även om de överenskomna villkoren blev juridiskt bindande.50 Har
förlikning ingåtts någon gång efter eller i samband med den första rättegångs -
förhandlingen, vid vilken faderskapet således hade bestridits, har däremot
rättegången klassats som ett faderskapsmål och medtagits i undersökningen.

Undersökningen utförs med hjälp av följande frågeställningar: 

– Hur hanterade häradsrätterna stämningar om faderskap? 

– Vilken bevisning krävdes för olika sorters domslut i ett faderskapsmål?

50 En del av dessa hade dock uppenbarligen ingåtts efter det att kvinnan uttagit stämning, andra verkar
enbart ha inneburit stadfästelsen av en inlämnad och av båda parterna undertecknad förlikningsskrift
som upprättats i förväg.
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– Hur varierade männens och kvinnornas benägenhet att svära en dem av
häradsrätten ålagd ed beträffande faderskapet?

– Hur stor var kvinnans benägenhet att stämma barnafadern och vad kan ha
påverkat om en faderskapstvist kom inför rätta eller inte?

– Verkar kvinnans sociala status i förhållande till mannens ha påverkat hennes
möjlighet att vinna ett faderskapsmål?

– Hur hanterade rätten lönskalägesbrott begångna av ogifta mödrar de sista
åren före det avkriminaliserades 1864? 

Mål där värjemålsed utdömdes

Vid undersökningen av hur rätterna hanterade målen kunde snabbt konsta-
teras att edgångsinstrumentet är av central betydelse, då det tillämpades i 39
av totalt 43 kompletta mål vid de tre domstolarna, där ord fortsatte att stå
mot ord till dess att rätten förkunnat ett utslag.51 Eller med andra ord fall som
inte förlikades eller återkallades utan att edgång först blivit utdömd, alterna-
tivt att mannen medgav faderskapet innan rätten hade dömt i målet. De fyra
fall där edgång inte utdömdes utgjordes av ett ogillat vardera i Sollefteå
respek tive Nordmaling, samt två fall i Sollefteå där faderskapet fastställdes
utan inblandning av ed. Dessa behandlas nedan under särskilda rubriker.
Inled ningsvis undersöks om några märkbara skillnader i rättspraxis och bevis -
krav förelåg mellan rätterna beträffande värjemålsedens utdömande. För att
en nekande man skulle åläggas att värja sig med ed, skulle som sagt formellt
kriterierna för så kallat halvt bevis vara uppfyllda. Frågeställningen i detta
avsnitt är vad som krävdes vid respektive rätt för att så skulle anses vara
 fallet? Som framgått hävdade lagberedningen år 1915 i linje med juristen Ivar
Afzelius 36 år tidigare, att det behövdes ”ytterst ringa” bevisning utöver kvin-
nans utpekande.52 Mot den bakgrunden är det relevant att undersöka hur
mycket respektive rätt i så fall avvek från de formella beviskraven för värje-
målsed. Utvalda exempel från de tre häradsrätterna presenteras nedan var
för sig, följt av en sammanfattning.
Inledningsvis är det dock relevant att nämna att det vid alla tre rätterna

förekom flera fall där minst ett vittne sett parterna ligga i lag i samma säng,
antingen på kvällen, nattetid eller tidigt på morgonen. Inte i ett enda av dem
kunde någon intyga att de haft eller verkade ha haft samlag – eller ”köttsligt
umgänge”, alternativt ”beblandelse” – som det oftast benämns i protokollen.
Att frågan ställdes till vittnena framgår av ett flertal fall där minst ett vittne 

51 Att siffran för det totala antalet edgångsbeslut (39) inte korresponderar med summan för värjemål s -
ederna i tabell 25 (32, se nedan sid 211), beror på att även sju så kallade fyllnadseder utdömdes vid 
Sollefteå häradsrätt (se särskilt avsnitt nedan, sid. 192ff).
52 Lagberedningen 1915, s. 167.
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Tabell 23. Utfall i de faderskapsmål som inleddes vid Sollefteå häradsrätt
1862–67, samt vid Nordingrå respektive Nordmalings häradsrätt 1860–69.

Kommentarer: Siffrorna inom parentes är antalet fullständiga mål. De direkt stadfästa förlikningarna har
inte klassificerats som faderskapsmål eftersom en eventuell tvist i de fallen helt och hållet lösts utanför
domstolen. Kolumnen längst till höger ingår därför inte i totalsumman för antal mål.Siffran för de förlikade
målen i Nordingrå inkluderar tre fall där målet avskrivits ur domboken med frasen att parterna har ”i vän-
lighet bilagt saken”.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:104–117 (1862–69), Nordingrå häradsrätt, AIa: 75–90
(1860–69) och Nordmalings häradsrätt, AIa: 67–89 (1860–71).

Tabell 24. Bifallna käromål efter orsak.

Kommentarer. Årtalen i tabellen är när målen inleddes. De sju bifallna käromålen vid Sollefteå häradsrätt
som ingår i kolumnen ”utfall av edgång”, utgjordes, förutom av tre ej fullgjorda värjemålseder som stämda
män ålagts, också av fyra fullgjorda så kallade fyllnadseder av kärande kvinnor. I Nordingrå och Nordmaling
var samtliga fall i den kolumnen ej fullgjorda värjemålseder. I de fall vid Sollefteå häradsrätt där mannen
erkände faderskapet gällde tvisten vilket belopp underhållet skulle uppgå till.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:104–117 (1862–69), Nordingrå häradsrätt, AIa: 75–90
(1860–69) och Nordmalings häradsrätt, AIa: 67–89 (1860–71).

inför tingsmenigheten berättade att de sett parterna dela bädd.53 Däremot finns
ett stort antal exempel där vittnet eller vittnena uppgav att minst den ena
parten varit avklädd.54 Om det uppgavs att parterna legat i lag förefaller alltid
frågan ha ställts om en eller båda parterna varit avklädda, samt ibland om de
legat under eller ovanpå täcket. I ”avklädd” innefattades av allt att döma, vilket

53 Se t.ex. HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:76, Ht 1864 § 18.
54 Se t.ex. HLA, Sollefteå häradsrätt, Ht 1863 § 35; Nordmalings häradsrätt, AIa:77, Ht 1865 § 12; Nordingrå
häradsrätt, AIa:82, Ht 1863 § 107.
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10 (9) 2  2 4 1 1 2 

 

 
 
 Käromålet bifallet genom Summa 
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verkar ha varit det vanliga i dylika fall, att personen i fråga uppträtt i under -
kläder, exempelvis långkalsonger och undertröja om det var mannen, eller ett
nattlinne om det rörde sig om kvinnan. Dylika observationer var naturligtvis
komprometterande för mannen, och det speciellt om det inträffat vid en
tidpunkt som kunde innefattas i ”å sådan tid” att han kunde vara far till barnet,
vilket alltså var vad edgången gällde. Det förefaller onekligen ha varit en sorts
huvudprincip att utifrån vittnesutsagor först och främst utröna huruvida
parterna legat i lag vid en sådan tidpunkt, och på ett sådant sätt att möjligheten
fanns att de haft samlag. Det hade av allt döma ett samband med principen om
ett vittne om själva saken utifrån 1734 års lag.55 Kunde kvinnan presentera en
sådan bevisning, var det vid alla de tre häradsrätterna tillräckligt för att mannen
skulle åläggas värjemålsed i de fall där ord fortsatte att stå mot ord.56 Det kunde
t.ex. röra sig om att ett vittne uppmärksammat att parterna delat bädd när
vederbörande avlägsnade sig från rummet.57

Vid den här aktuella tiden verkar det som sagt inte ha funnits någon direkt
praxis angående vad som innefattades i den juridiskt sett möjliga tiden för
barnets avlelse. Avsaknaden av en sådan praxis angående konceptionstiden
förefaller onekligen ha gjort det möjligt för häradsrätterna att göra en relativt
självständig bedömning beträffande om mannen skulle åläggas edgång på grund
av ett omvittnat sänglag. Formuleringen ”å sådan tid” öppnade ju  för att tänja
på de tidsmässiga gränserna för om ett sänglag ansågs tillräckligt för en edgång
och några direkta prejudikat att utgå ifrån verkar som sagt inte ha funnits före
1910-talet. Det blir därför desto intressantare att skaffa sig en uppfattning om
vilka tidsgränser som tillämpades. Låt oss därmed titta närmare på underlagen
för värjemålsed vid respektive häradsrätt, vilket också innefattar en analys av
utifrån vilka andra kriterier än ett omvittnat sänglag som mannen kunde
åläggas edgång. 

Nordmaling
I åtminstone fyra av sex fall där Nordmalings häradsrätt beslutade om värje-
målsed, hade minst ett vittne sett parterna dela säng vid en tidpunkt när bar-
net helt uppenbart kunde ha avlats.58 I exempelvis målet mellan pigan Helena
Ericsdotter i Klöse, Nordmaling och skräddaren Johan Grundström i Baggård,
samma socken, hade ett vittne sett svaranden ligga avklädd under samma

55 1734 års lag, RB 17:29; Afzelius 1879, s. 121.
56 Naturligtvis förutsätter det att vittnet ansågs trovärdigt, men något fall där en sådan utsaga ifrågasatts
av rätten förekommer inte.
57 Björn Furuhagen har också i sin 1700-talsundersökning konstaterat att ”vittnesmål om ’sängelag’ var
ett mycket starkt indicium” (Furuhagen 1996, s. 181). 
58 Tre av dessa mål refereras ej nedan och kan i domböckerna återfinnas med hjälp av följande hän -
visningar: HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:74, Ht 1863 § 6, AIa:75, Vt 1864 § 5, AIa:76, Ht 1864 § 12;
Nordmalings häradsrätt, AIa:76, Ht 1864 § 79, AIa:77, Vt 1865 § 45, AIa:78, Ht 1865 § 45, AIa:79, Vt 1866
§ 74, AIa:80, Ht 1866 § 39; Nordmalings häradsrätt, AIa:78, Ht 1865 § 12, AIa:79, Vt 1866 § 62, AIa:80,
Ht 1866 § 1.
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täcke som Helena drygt åtta månader före nedkomsten.59 Det erkände också
Johan, men han förnekade likväl att han varken då eller någon annan gång
haft samlag med henne.60 Uppenbarligen tog rätten ingen notis om sådana
undanflykter, utan om det styrktes att parterna delat säng vid en tidpunkt då
barnet kunde ha blivit till, ansågs det tillräckligt komprometterande för att
mannen skulle åläggas att värja sig med ed. 
Det var förstås även känt på 1860-talet att en gravid kvinna kunde gå några

veckor över tiden, men, som framkommit, verkar det dock inte ha funnits
någon klar uppfattning om maxgränsen för en graviditet. Hur mycket
tidpunkten vägdes in i rätternas beslut har inte heller visat sig möjligt att avgöra.
Exempelvis kan man fråga sig hur det ska tolkas att arbetaren Emanuel
Lindström i Levar, Nordmaling, dömdes att värja sig med ed efter att ha blivit
stämd av pigan Johanna Elisabet Schedin från Baggård i samma socken. Målets
enda vittne, en kvinna som hette Christina Nyberg, berättade att hon haft sin
nattlogi hos svaranden under ”Bartholomee marknaden” i Nordmaling år 1866
och då märkt att Johanna Elisabet legat hos Lindström ”till långt in på natten”.61

Marknaden i fråga torde ha ägt rum runt den 24/8, vilket är det datum då
Bartolomeus har namnsdag. Det var drygt 10 månader, eller uppskattningsvis
44 veckor innan Johanna Elisabets dotter kom till världen den 30/6 1867.62 I
domslutet nämndes emellertid inte tidpunkten, utan där hänvisades enbart
till vittnesmålet och de ”besvärande omständigheter” det innebar för man -
nen.63 Därmed är det möjligt att rätten kan ha ansett enbart det faktum att
parterna delat säng som tillräcklig grund för edgångsbeslutet, trots att det inte
skett vid rätt tid. Häradsrätten kan dock lika gärna ha varit av den uppfatt -
ningen att 44 veckor innefattades i konceptionstiden, då klara riktlinjer som
sagt saknades och att det vid denna tid inte verkar ha varit riktigt klarlagt hur
länge en graviditet kunde pågå. Inom svensk rätt tillämpades för övrigt 50-talet
år senare, på 1910-talet, exempelvis 310 dagar, eller 44 veckor och 2 dagar,
som övre gräns för den då i juridisk mening möjliga konceptionstiden.64

I faderskapsrättegången mellan pigan Clara Fredrika Ahlström och bond -
sonen Jonas Peter Jonsson, båda från Norrbyn, Nordmaling, liknade den star -
kaste utsagan vad det nyss nämnda vittnet Christina Nyberg berättat. En
väsentlig skillnad var dock att den i detta fall härrörde från en tidpunkt då det
var helt omöjligt att barnet kunde ha avlats. Ett vittne hade sett svaranden

59 Vittnesmålet härrörde i detta fall från slutet av maj 1862 och barnet föddes den 9/2 året därpå. (HLA,
Nordmalings häradsrätt, Vt 1864 § 5).
60 HLA, Nordmalings häradsrätt, Vt 1864 § 5.
61 HLA, Nordmalings häradsrätt, Ht 1870 § 76.
62 Lågt räknat bör ca 44 veckor ha förflutit mellan det omvittnade tillfället och födseln, beroende på exakt
när marknaden i fråga hölls.
63 HLA, Nordmalings häradsrätt, Vt 1871 § 5.
64 Lagberedningen 1915, s. 158; NJA, Avd. I 1912, s. 119. Som nämnts i en föregående not vet vi i dag att
chansen att föda ett fullgånget barn efter en så pass lång graviditet är mycket, för att inte säga försvinnande
liten (Brody 1984, s. 147).
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ligga avklädd tillsammans med käranden vid tre tillfällen, vilka alla ägt rum ca
12 månader innan barnet föddes. Självklart kände man på 1860-talet till att
en graviditet inte kunde pågå i ett helt år. Av den anledningen hade därför detta
fall kunnat vara principiellt intressant, om det inte varit för det faktum att
svaranden, vid målets inledande, själv inför rätten förklarat att han var villig
att svära på att han inte kunde vara far till barnet. Rätten beslöt därför om
edgång dels på grund av svarandens erbjudande och dels på grund av vittnes -
målet.65 Något motsvarande fall med liknande bevisning där mannen ålades
edgång utan att först själv ha erbjudit sig förekom inte ibland fallen från
Nordmaling. Därför är det inte möjligt att med säkerhet säga något om i vilken
utsträckning Nordmalings häradsrätt kunde tänka sig att utdöma värjemålsed,
trots att vittnesmål saknades om att parterna delat säng vid ett möjligt koncep -
tionstillfälle. Beträffande Schedin mot Lindström är det som sagt fullt tänk -
bart att 10 månader och 6 dagar kan ha ansetts vara inom en möjlig tid för
konceptionen och i de övriga fallen där männen dömdes att värja sig med ed
fanns alltså vittnesmål från en tidpunkt som otvetydigt ingick i koncep tions -
tiden. Några tydliga avvikelser från vad som med säkerhet bör ha varit praxis
beträffande utdömandet av värjemålsed, har därmed inte kunnat konstateras
beträffande Nordmalings häradsrätt.

Nordingrå
Vid Nordingrå häradsrätt utdömdes hela 14 värjemålseder bland de 18 komp -
letta mål därifrån som ingår i studien.66 I de flesta av dem hade minst ett
vittne sett kvinnan och mannen ligga i lag när det var fullt möjligt att barnet
kunde ha blivit till och under sådana omständigheter att det var tänkbart att
de kunde ha haft samlag. Som framkommit blev domslutet konsekvent värje -
målsed om omständigheterna var sådana, vilket kan sägas ha varit fallet i
minst 9 av de 14 edgångsfallen.67

65 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:83, Ht 1868 § 21.
66 Se tabellerna 23 och 25, sid. 180 respektive 211.
67 Se HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:77, Vt 1861 § 41, AIa:78, Ht 1861 § 18; Nordingrå häradsrätt, AIa:77,
Vt 1861 § 132, AIa:78, Ht 1861 § 109, AIa:79, Vt 1862 § 106, AIa:80, Ht 1862 § 10, AIa:81, Vt 1863 § 6;
Nordingrå häradsrätt AIa:78, Ht 1861 § 86, AIa:79, Vt 1862 § 4, AIa:80, Ht 1862 § 2, AIa:81, Vt 1863 § 4;
Nordingrå häradsrätt AIa:80, Ht 1862 § 38, AIa:81, Vt 1863 § 11, AIa:82, Ht 1863 § 5; Nordingrå Häradsrätt
AIa:81, Vt 1863 § 42, AIa:82, Ht 1863 § 23, AIa:83 Vt 1864 § 24, AIa:84, Ht 1864 § 5; Nordingrå häradsrätt,
AIa:82, Ht 1863 § 87, AIa:83, Vt 1864 § 86; Nordingrå häradsrätt, AIa:85, Vt 1865 § 56, AIa:86, Ht 1865 
§ 13; Nordingrå häradsrätt, AIa: 88, Vt 1867 § 25, § 77, Ht 1867 § 19. I ovanstående åtta fall fanns vittnes-
mål på att parterna legat i lag under konceptionstiden. I ett nionde fall hade en dräng, som från och med
 okto ber 1858 tjänat tillsammans med käranden i ett års tid, under den tiden flera gånger sett parterna
ligga tillsammans. Närmare än så anges dock inte tidpunkten i häradsrättens protokoll, men det innefattade
den tid under vilken kvinnans son (f. 19/11 1859) kunde ha blivit till. Sannolikt hade den omständigheten
betydelse för edgångsbeslutet, för i rättens utslag angavs drängens vittnesmål som domskäl, till skillnad
från andra vittnesuppgifter, som exempelvis att svaranden för ett annat vittne skulle ha medgivit att han
var fadern. (HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:76, Ht 1860 § 45, AIa:77, Vt 1861 § 30, AIa:78, Ht 1861 § 24,
AIa:79, Vt 1862 § 12).
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Också i ytterligare ett fall fanns vittnesmål på att parterna legat i samma säng
under vad som borde ha bedömts som konceptionstiden, men omständig -
heterna i det var något annorlunda än de övriga. I juli månad 1861, ungefär
åtta månader innan pigan Märta Stina Nilsdotter från Sjöland i Vibyggerå
församling den 17/3 1862 födde dottern Marta Margareta, hade hon vistats vid
några fäbodar tillsammans med flera andra inklusive svaranden.68 En natt hade
hon tillsammans med denne, bonden Jonas Hägglund från Skidsta i Ullångers
församling, haft sin sovplats i samma säng som två andra. En av de sistnämnda
personerna, båtsmanshustrun Stina Cajsa Svarfvare, intygade dock inför rätten
att Hägglund hela natten legat ”wänd åt Wäggen”. Hon uppgav också att hon
uppmanat honom att lägga sig där ”i brist af sängrum”. En annan natt hade
parterna delat säng tillsammans med två andra personer, av vilka en, hushåller -
skan Maria Elisabet Juntell, dock inte kunde berätta något för svaran den mer
besvärande än att han kittlat Nilsdotter på ryggen. Andra vittnen hade sett
Märta Stina och Jonas dela bädd i september och oktober, och åtminstone vid
ett av de tillfällena föreföll de ha varit ensamma i sängen. Exakt datum för
dessa sänglag framgår ej, men det kan alltså tidigast ha rört sig om den 1/9,
eller 197 dagar (6 ½ månad) innan Marta Margareta kom till världen, vid vilket
tillfälle Märta Stina med mycket stor sannolikhet redan bör ha varit gravid.69

Icke desto mindre utdömdes edgång ”med anledning af hvad i saken före -
kommit”, vilket är det enda domskäl som anges. Möjligen ansåg rätten att det
var styrkt att parterna haft en kärleksrelation som föreföll att ha tangerat
graviditeten och konceptionstiden. 70 Alternativt antog man med anledning av
Stina Cajsa Svarfvares vittnesmål att de trots allt kunde ha haft samlag i juli
trots att två andra personer också legat i sängen.
I två andra faderskapsrättegångar där det enbart fanns vittnesmål på att

parterna legat i lag vid en tidpunkt då kvinnan omöjligen kunde ha blivit gravid,
utdömde Nordingrå häradsrätt värjemålsed efter att mannen själv gått med på
det.71 I likhet med Ahlström mot Jonsson i Nordmaling, säger därmed dessa
fall inget om i vilken utsträckning rätten kunde tänka sig att ålägga mannen
edgång på grund av ett omvittnat sänglag som ägt rum utanför den möjliga kon -
cep tionstiden. Bakgrunden till den ena av dessa edgångar förefaller ha varit
att rättens ledamöter frågat svaranden om han kunde tänka sig edgång, varför

68 Eftersom tidpunkten inte anges mer precist än till juli månad kan det omvittnade tillfället ha härrört
sig från mellan 7 ½ till 8 ½ månad innan födseln.
69 En konception som inträffat den 1/9 innebar alltså att Maria Margareta i så fall skulle ha fötts ca 2 ½
månad för tidigt. Om detta tillfälle ensamt varit anledningen till edgången utdömdes, kan man dock tycka
att barnets utvecklingsgrad borde ha kommit upp till diskussion.
70 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:80, Ht 1862 § 56, AIa:81, Vt 1863 § 86.
71 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:86, Ht 1865 § 75, AIa:87, Vt 1866 § 19; Nordingrå häradsrätt, AIa:77,
Vt 1861 § 83. I det ena av dessa fall ägde sänglaget rum när kvinnan redan bör ha varit i fjärde eller femte
månaden och i det andra 13 månader före barnets födelse.
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72 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:86, Ht 1865 § 75, AIa:87, Vt 1866 § 19.
73 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:81, Vt 1863 § 128.
74 Man måste utgå från att det även på 1860-talet var känt att en graviditet inte pågick så länge som upp
till 11 månader.
75 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:81, Vt 1863 § 128.
76 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:82, Ht 1863 § 122.
77 1734 års lag, RB 17:30.
78 Nämndens sammansättning var dock med undantag av någon enstaka nämndeman intakt ännu 1867.
Som framgått av en tidigare not fanns nämndens sammansättning uppgiven i början av respektive dombok
(HLA, Nordingrå häradsrätt AIa:82–88, Ht 1863–Vt 1867) . 

det ligger nära hands att rätten sökt den utvägen hellre än att ogilla målet på
grund av för svag bevisning.72

Till skillnad från i Nordmaling, förekom det dock även ett fall i Nordingrå,
där tidpunkten var omöjlig för konceptionen, och där mannen inte i förväg
hade accepterat edgångsdomslutet. Parter var pigan Märta Cajsa Rossander
från Salom, Ullångers församling och arbetskarlen Johan Wiklund i samma by.
Efter att vittnet Johanna Sundlöf en lördagskväll i slutet av april eller början
av maj 1861 gått och lagt sig för att sova i samma rum som Märta Cajsa, hade
Johan knackat på och blivit insläppt av Sundlöf. Han lade sig sedan hos Märta
Cajsa och ”afdrog sig kläderna” och blev kvar till kl. 7 på morgonen. Svaranden
medgav också att detta hade inträffat i slutet av april, men förnekade att de
varken då eller någon annan gång haft samlag.73 Hur det nu än var med den
saken så inträffade det omvittnade tillfället ungefär 11 månader, eller runt 330
dagar (47 veckor), innan Märta Cajsa födde sonen Karl den 30/3 1862.74 Någon
ytterligare utsaga kunde inte kärandesidan uppbringa utöver att en torpare,
hos vilken Märta Cajsa varit inneboende, kunde upplysa om att svaranden en
gång i februari eller mars 1861 hade kommit förbi där och frågat efter henne.75

Som domskäl anges i stort sett samma formulering som i det ovan nämnda
målet mellan Märta Stina Nilsdotter och Jonas Hägglund, det vill säga att
beslutet hade sin grund i vad som ”förekommit i målet.”76 Domen motiverades
alltså inte närmare, men i Rossander mot Wiklund hänvisas enbart till § 30 i
Rättegångsbalkens 17:e kapitel, som är den paragraf som möjliggjorde ut  döm -
 ande av edgång utifrån andra omständigheter än ett vittnesmål om själva saken.
Det vill säga på grund av att ”bindande liknelser och omständigheter” eller att
ett på sannolika skäl grundat rykte ansågs föreligga.77 Därmed är det tydligt
att det faktum att ett omvittnat intimt sänglag, låt vara erkänt av mannen,
hade ägt rum mellan parterna ett par månader före barnets avlelse, verkar ha
ansetts tillräckligt för värjemålsed vid Nordingrå häradsrätt. Det är således ett
avsteg från den troliga huvudprincipen om ett bevittnat sänglag under den
möjliga konceptionstiden. Åtminstone gäller det för den nämnd som satt på
hösttinget 1863.78 I målet mellan Nilsdotter och Hägglund hän visades till både
§ 29 och § 30 i nämnda kapitel av rättegångsbalken. Det verkar därför troligt
att det faktum att parterna i det fallet delat säng vid ett tillfälle under
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konceptionstiden, trots att barnet då sannolikt inte hade avlats, ändå av
Nordingrå häradsrätt ansågs falla under § 29, vilken rör själva saken som skulle
bevisas. Rossander mot Wiklund är således det enda uppenbara undantaget,
där edgång utdömdes av Nordingrå häradsrätt utan att mannen antingen själv
gått med på det, eller att minst ett vittne sett parterna dela bädd vid en tidpunkt
då kvinnan kunde ha blivit gravid.

Sollefteå
I Sollefteå tillgreps värjemålsed i 12 fall. Beträffande ett av dem kan vi inte
veta på vilka grunder, då protokollet saknas från det rättegångstillfälle då ed-
gången utdömdes.79 Ett annat edgångsbeslut kom sig enbart av att mannen
själv erbjöd sig.80 Vad gäller de övriga så baserades sex av dem på omvittnade
uppgifter om att parterna delat säng under vad som utan tvekan var den möj-
liga konceptionstiden.81

Även vid Sollefteå häradsrätt förekom dock flera avsteg från principen 
om ett bevittnat sänglag under konceptionstiden. Bevisläget i målet mellan
Christina Olsdotter från Spannsjön, Sollefteå och Per Mellberg från 
Västers trinne i Multrå församling, påminde förvisso om några av de nyss 
nämn   da fallen där parterna legat i lag under konceptionstiden, men var likväl
annorlunda. Enligt ett vittne hade svaranden tillsammans med denne och några
andra en kväll knappt nio månader innan barnets födelse besökt käranden i
den gård i Västerstrinne där hon då tjänade. Hon hade vid tillfället legat
”afklädd”, vilket alltså borde vara synonymt med nattlinne eller andra sov -
kläder, men efter ett tag hade såväl vittnet som Per avlägsnat sig utan att
parterna legat i lag. Besöket ägde rum under pingsthelgen år 1860. Christina
hävdade att svaranden ensam besökt henne igen vid midsommar fyra veckor
senare och då ”legat hos henne hela natten till klockan 4 på morgonen”.82 Med
anledning därav hördes hennes husbonde Carl Mattsson. Han berättade att
han sett en man lämna hennes rum en morgon vid den uppgivna tiden, men
han såg inte ansiktet på vederbörande. Senare samma morgon hade Christina,

79 Se HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:114a, Vt 1867 § 13, där det hänvisas till vittnesmål från hösttinget
1866 § 161, vilken volym är förkommen. 
80 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 42.
81 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 115, AIa:106, Vt 1863 § 94, AIa:107, Ht 1863 § 106,
AIa:108, Vt 1864 § 74, AIa:109, Ht 1864 § 105 (till skillnad från de övriga fem fallen gick svaranden i detta
fall med på edgången); Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 78, AIa:105, Ht 1862 § 78; AIa:106, Vt
1863 § 74; Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 22, AIa:109, Ht 1864 § 15, AIa:110, Vt 1865 § 19,
AIa:111, Ht 1865 § 130; Sollefteå häradsrätt, AIa: 113, Vt 1867 § 161, AIa:114a, Ht 1867 § 11. HLA, 
Sollefteå häradsrätt, AIa:114a, Ht 1867 § 211, AIa:115, Vt 1868 § 162 (detta är det i inledningen nämnda
målet mellan Cajsa Lisa Björner och Johan Billström); Sollefteå häradsrätt AIa:113, Vt 1867 § 185,
AIa:114a, Ht 1867 § 185. Precis som i Nordingrå motiveras samtliga dessa beslut rätt och slätt med ”på
grund af hvad i målet förekommit”.
82 Tidpunkterna (datumen) för pingst och midsommar är hämtade från:
<https://www.familysearch.org/learn/wiki/sv/Svensk_Helgdags_Almanacka_1860>, 2012-07-06. Barnet 
föddes den 19/2 1861.
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83 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 35. I protokollen används ofta förkortningar för begrepp
som svaranden (sn eller sdn), käranden (kn eller kdn), parterna (pna) och vittnet (vt). Vid citering har
genomgående hela orden skrivits ut för läsbarhetens skull, med tillagda bokstäver i kursiv stil.
84 Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 35.
85 Se t.ex. Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 78; AIa:105, Ht 1862 § 78; Sollefteå häradsrätt, AIa:113,
Vt 1867 § 161.
86 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 21. I målet förekom också vittnesmål om att parterna
legat i lag före konceptionstiden.
87 Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Ht 1864 § 166.
88 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 89.

efter att han skojat med henne om ”att hon haft en sänglagare på natten”, sagt
att mannen i fråga var Mellberg. Inför rätten sade Mattsson också att Mellbergs
kroppshydda stämde in på den person han iakttagit. Icke desto mindre kunde
husbonden inte med någon större säkerhet än så identifiera svaranden. Trots
det skrev häradsrätten i sitt utslag att ”bindande liknelser förekomma att
Svaranden Mellberg gjort käranden enskilda besök nattetid och således äfven
kunna hafva haft köttslig beblandelse” med henne.83 Det hade han ju dock inte
haft vid det tillfälle Daniel Persson följde honom till Christina, utan detta måste
i stället syfta på det av husbonden omvittnade tillfället och eventuellt var den
huvudsakliga grunden för edgången det faktum att hon morgonen efter sagt
att det var Mellberg. I domen från hösttinget 1863, hänvisades för övrigt till
både RB 17:29 och 17:30. Således verkar det som att rätten ansåg att vittnesmål
om själva saken förekommit och inte endast att det vagare ”bindande liknelser
och omständigheter” förelåg.84 Enbart RB 17:29 nämns för övrigt även i flera
av domsluten i de fall där vittnesmål fanns på att parterna delat bädd under
konceptionstiden. Det ger således ytterligare belägg för att det i första hand
var att parterna legat i lag på så vis att de kunde ha haft samlag som kärande -
sidan hade att bevisa och att det innefattades i själva saken som skulle bevisas
utifrån stadgandet i denna paragraf.85

På hösttinget 1864 utdömdes värjemålsed i ett liknande fall, där ett vittne
trodde sig ha sett svaranden i kärandens säng en kväll, men inte varit säker
då det varit mörkt. Samma vittne hade dock också sett svaranden i kärandens
sängkammare på morgonen. Käranden hade även en kort tid efter detta tillfälle,
vilket ägt rum knappt nio månader innan barnet föddes, sagt till vittnet att det
var svaranden hon haft i sängen.86 I detta fall motiverades domslutet med att
”bindande liknelser” förekommit ”derom, att han är fader till samma barn”,
och i utslaget hänvisas endast till rättegångsbalken 17:30, varför man likt fallet
Rossander mot Wiklund i Nordingrå kan misstänka att bevisningen uppfattades
vara av mer indirekt karaktär än rörande ”själva saken”.87

I ett par andra mål där värjemålsed utdömdes, saknades helt vittnesiakt -
tagelser som indikerade att parterna legat i lag, varav i det ena ”bindande liknel -
ser” nämndes som domskäl.88 Drängen Nils Olof Flodin från Granvåg i Sollefteå
församling medgav förvisso att han haft samlag med pigan Johanna Lovisa
Nordström från Forsse bruk i Långsele socken vid ett tillfälle 7 månader och
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2 dagar innan hennes son föddes.89 Det ansågs dock av rätten uppen bar ligen
inte som ett tillfälle när konceptionen kunde ha ägt rum – åtminstone inte
med säkerhet – för i så fall skulle faderskapet på grund av Flodins med givande
ha fastställts utan edgång.90 I stället försökte häradsnämnden få honom att
medge att han även tidigare haft samlag med Nordström, vilket han ”oaktadt
flera erinringar” förnekade. Trots det dömdes Flodin till edgång på grund av
det erkända samlaget ”och hvad i öfrigt förekommit”.91 Någon vittnesbevisning
hade dock inte presenterats, så det är oklart vad som avses med att något mera
skulle ha förekommit. Det skulle möjligen kunna handla om det faktum att
parterna hade tjänat ihop i samma hushåll fram till hösten 1861, vilket uppgavs
av Nordström. Ett sådant förhållande vägdes nämligen in i det andra fallet där
vittnesmål på att parterna legat i lag saknades.92 Även i det tillstod svarande -
sidan att mannen haft samlag med käranden vid tidpunkter då hon inte kunde
ha blivit gravid, vilket rörde tillfällen både före och efter konceptionstiden.93

En annan skillnad jämfört med Flodin mot Nordström var att två vittnen, bland
annat en skräddare, intygade att svaranden hade gett tyg till kläder åt käran -
dens son.94 Mot bakgrund av dessa omständigheter ska kanske det edgångs -
beslutet ses som mindre anmärkningsvärt.95 I likhet med Nilsdotter mot
Hägglund i Nordingrå, visar dock åtminstone de tre senast omnämnda fallen
att också nämnden i Sollefteå var beredd att utdöma värjemålsed, även utan
att ett vittne sett parterna dela bädd under den då barnet kunde ha blivit till.
Dessa domslut kan dock mycket väl ha varit i linje med vedertagen praxis vid
landets domstolar utifrån RB 17:30, som alltså öppnade för edgång utifrån
andra omständigheter än vittnesmål om själva saken som skulle bevisas.96

Sammanfattning värjemålsed
Om ett eller flera vittnen sett parterna dela säng på så sätt att det var möjligt
att de kunde ha haft samlag och det skett vid en tidpunkt då barnet kunde
ha avlats, var det vid alla tre häradsrätterna tillräckligt för att mannen skulle

89 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 103. Det erkända tillfället ägde enligt svaranden rum den
21/10 1861 och barnet föddes den 23/5 1862.
90 Utifrån praxis på 1910-talet och senare ansågs det alltså i och för sig vara möjligt att barnet kunde ha
fötts så mycket för tidigt – åtminstone om medicinska utlåtanden gav fog för att barnet var prematurt –
men den möjligheten nämns överhuvudtaget inte i protokollet.
91 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 103. Mer än så motiveras inte domen.
92 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 89. Edgångsbeslutet motiveras bland annat med ”den
kända omständigheten att begge parterna warit i tjenst hos Landthandlanden Nordlander vid Forsse det
år 1860, då efter kärandens uppgift hon blifvit häfdad med ifrågavarande af henne den 5 Mars 1861 fram-
födda barn”.
93 Det var för övrigt en ganska vanlig inställning att stämda män medgav samlag, men inte ”å sådan tid”
att de kunde vara barnafadern.
94 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 89.
95 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 67, AIa:107, Ht 1863 § 89. Det ena vittnet hävdade dock
att svaranden sagt sig ha gett tyget till käranden enbart av medkänsla.
96 1734 års lag, RB 17:30.



åläggas värjemålsed. Även om det inte framgår uttryckligen, förefaller det, 
i enlig het med RB 17:29 i 1734 års lag, ha jämställts med ett halvt bevis rör -
an de själva saken som skulle bevisas. Vid Nordmalings häradsrätt finns inget
uppenbart avsteg från denna princip utöver att den stämde mannen i ett fall
med annorlunda omständigheter frivilligt erbjöd edgången i fråga. Där före-
kom också ett fall där tidpunkten för ett omvittnat sänglag gör att det, med
den kunskap vi besitter i dag, med mycket stor sannolikhet kan uteslutas att
konceptionen ägde rum vid just det tillfället. Det kan dock inte på något sätt
förutsättas att häradsrätten i Nordmaling kände till detta. Snarare verkar det
motsatta troligt utifrån den praxis som tillämpades så sent som på 1910-talet.
I Nordingrå förekommer däremot ett fall där mannen ålades edgång mot sitt

nekande baserat på att parterna delat bädd ca 11 månader före barnet föddes.
Rätten hänvisade i domen enbart till § 30 i 17 kap. rättegångsbalken i 1734
års lag, vilket är den paragraf som möjliggjorde utdömande av värjemålsed på
andra grunder än ett vittne om ”själva saken”. Som framkom i detta kapitels
bakgrundsavsnitt, innefattades häri ”uppenbart, och på sannolika skäl grun -
dadt rykte”, samt ”bindande omständigheter och liknelser”. I ett annat mål
fanns förvisso vittnesmål på att parterna legat i samma säng åtta månader
innan barnet föddes, men då tillsammans med två andra personer. Kanske blev
det edgång i det fallet för att vittnen dessutom sett parterna dela bädd vid en
tidpunkt då kvinnan med stor sannolikhet bör ha varit gravid. Betonas bör
också att ett par av edgångsbesluten i Nordingrå kom till efter att männen
tillfrågats av nämnden om de gick med på det, i vilket fall det verkar troligt att
rätten kanske sökte den utvägen hellre än att ogilla käromålet. 
Vid Sollefteå häradsrätt gjordes flera avsteg från den observerade huvud -

principen om sänglag inom den möjliga konceptionstiden. I två fall vid denna
rätt hade vittnen, som noterat att kvinnan haft nattligt besök av en mansperson,
inte säkert kunnat identifiera denne, men käranden hade däremot morgonen
efter muntligen berättat att det var den sedermera stämde mannen. Det ena
fallet innefattade även andra för mannen besvärande omständigheter, främst
att han setts i kärandens sängkammare morgonen efter. I den domen hänvisa -
des dock, likt i det nyss nämnda fallet från Nordingrå, enbart till RB 17:30.
Därför kan misstänkas att endast ”bindande liknelser”, snarare än sådant som
rörde själva saken ansågs vara styrkt. En annan värjemålsed i Sollefteå, utdöm -
des mot mannens nekande trots att målet helt saknade vittnesutsagor. Däremot
hade svaranden erkänt att han haft samlag med kvinnan ganska precist sju
månader innan barnet föddes. Det räckte dock inte för att faderskapet skulle
fastställas, vilket det enligt lagen skulle ha gjort om den tidpunkten ansetts
möj   lig för barnets avlelse. Därmed är det också uppenbart att det faktum att
svaranden haft samlag med käranden vid en felaktig tidpunkt, ändå ansågs
som tillräckligt för att värjemålsed skulle utdömas vid Sollefteå häradsrätt. Det
kan även sägas om ytterligare ett fall därifrån, där det förvisso också framkom
att mannen gett kläder till den kärande kvinnans son. 
Sammanfattningsvis kan det som framkommit genom dessa edgångsbeslut
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tyda på att benägenheten att besluta om värjemålsed i fall med mer indirekt
bevisning än ett bevittnat sänglag under konceptionstiden var större i
Nordingrå och Sollefteå jämfört med Nordmaling. Det ska dock understrykas
att fall med liknande omständigheter saknas vid Nordmalings häradsrätt och
att de mål där edgången vid de andra rätterna baserades på ”bindande liknel -
ser”, mycket väl kan ha varit i enlighet med en praxis som tillämpades i hela
landet och som byggde på RB 17:30. Därför är det inte säkert att några nämn -
värda skillnader förelåg mellan rätterna beträffande på vilka grunder värje -
målsed utdömdes och det går inte heller att slå fast att någon av rätterna avvek
från de formella beviskraven. 

Ogillade mål

Endast ett fall vardera i Sollefteå respektive Nordmaling ogillades utan att
mannen svor sig fri eller att målet återkallades av käranden.97 Låt oss titta
närmare på omständigheterna i dessa fall, i syfte att utröna varför edgång inte
kom i fråga. 
I Nordmaling handlade det om rättegången mellan pigan Lovisa Ulrika

Hörnqvist i Stensvattnet, Bjurholms församling, och bonden Lars Petter
Larsson i Tallberg, Nordmaling, som gällde underhåll till sonen Per August,
född den 2/10 1863. Vittnet Anders Eriksson från Tallberg berättade att Lars
Petter besökt Lovisa Ulrika en kväll i början av 1863 i Anders Lundbergs gård
i Tallberg, och att Lars Petter då ”burit i säng” henne, samt att parterna därefter
”med kläderna på sig /…/ lagt sig utanpå täcket”. Eriksson kunde också upplysa
att Larsson ”den gången icke plägat köttslig beblandelse” med Lovisa Ulrika.
Han hade nämligen efter en stund tillsammans med vittnet lämnat huset.98

Två andra personer berättade ungefär samma historia. Lars Petter erkände att
vittnenas utsagor var korrekta, och målet sköts därefter upp till vintertinget
efter att Lovisa Ulrika begärt uppskov för anskaffande av ytterligare bevisning.
När det åter förekom på vårtinget hade hon dock inget mera att komma med,
utan överlämnade det till rättens prövning, varefter det ogillades, då ”någon
bevisning icke förekommit därom, att Svaranden med Käranden haft köttslig
beblandelse å sådan tid, att han kan vara fader till ifrågavarande barn.”99

Det föreföll ju onekligen styrkt att Lovisa Ulrika och Lars Petter haft någon
form av relation under konceptionstiden, men enbart det räckte alltså inte.
Vittnesmålen om att de delat bädd påklädda inför andras åsyn utan att de
lämnats ensamma och att Lars Petter bevisligen inte blivit kvar över natten,
var uppenbarligen inte tillräckligt för att en stämd man skulle åläggas att värja
sig med ed vid Nordmalings häradsrätt. På det viset skiljer sig alltså omständig -
heterna från de ovan nämnda edgångsfallen vid samma rätt, där det fanns

97 Som framgick av tabell 23 återkallades stämningen i totalt sex fall vid de tre häradsrätterna. 
98 Nordmalings häradsrätt, AIa:76, Ht 1864 § 18.
99 Nordmalings häradsrätt, AIa:77, Vt 1865 § 53.
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utsagor om att parterna hade lämnats ensamma. I detta fall hade det inte heller
förekommit något som tydde på att parterna legat i lag vid andra tillfällen. Det
kan därför inte anses vara jämförbart med de mål i Nordingrå och Sollefteå,
där edgångsbesluten var baserade på mer indirekt bevisning. Hörnqvist mot
Larsson var för övrigt det enda fallet vid någon av häradsrätterna där ett vittne
var säker på att parterna inte haft samlag när de legat i lag. 
Kärande i det mål som ogillades av Sollefteå häradsrätt var inhysespigan Anna

Helena Forsberg i Billsta, Sollefteå socken. Hon hade stämt drängen Magnus
Wallin i det närbelägna Hallsta, för underhåll till sitt tredje utomäkten skapliga
barn, dottern Anna Josephina, född 30/6 1864.100 Kontentan av tre vittnesmål
var i princip att Wallin besökt Forsberg vid lika många tillfällen. Skomakar -
hustrun Carin Åberg hade noterat att Wallin gått in hos Forsberg klockan 9 en
kväll år 1863, men han hade kommit ut lika fort. Hon mindes vidare att hon
vid ett annat tillfälle diskuterat med Magnus om han ”legat hos” Anna Helena,
men kunde inte erinra sig om han medgivit det eller inte. Bondhustrun Brita
Greta Hansdotter hade annandag påsk 1863 hälsat på käranden en söndags -
eftermiddag, då också svaranden och hans svåger varit där.101 Ingen kunde dock
bekräfta varken att parterna legat i lag eller att Wallin sovit över, eller ens att
de verkar ha sällskapat, det vill säga haft eller kunde tänkas ha haft en relation.
Vad som direkt föranledde att målet ogillades var emellertid att Anna Helena
uteblev från en förhandling. I likhet med många andra fader skapsmål sköts
rättegången upp flera gånger till nästa ordinarie ting. Två av uppskoven begärdes
av käranden i syfte att skaffa mer bevisning. Den tredje och näst sista gången
det togs upp, på hösttinget 1865, infann sig Anna Helena, men inte Magnus.
Därför sköts det upp på nytt, med förbehållet att svarandens uteblivande vid
nästa rättegångstillfälle inte skulle hindra målets avgörande.102 Vad hände då
på vårtinget 1866? Jo svaranden infann sig, men inte käranden. Med sig hade
han en skrivelse, i vilken han i tämligen hätska ordalag krävde målets avgörande
till sin fördel. Han skrev t.ex. att han ansåg det ”vara bra orätt att hon utan
ringaste skäl tillåtas att ting från ting på samma sätt [...] besvära mig”. Han fick
också sin vilja igenom med motiveringen att Anna Helena hade uteblivit från
tinget och därmed ansågs ha avstått från målets fullföljande.103 Inte minst
eftersom de undersökta protokollen har visat att det var mycket ovanligt att
kärandeparten uteblev utan laga förfall, kan det miss tänkas att någon form av
påverkan hade utövats mot Anna Helena utanför rätten.104

100 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AI:11 (1863–74), s. 64.
101 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:110, Vt 1865 § 121.
102 Sollefteå häradsrätt, AIa:111, Ht 1865 § 174.
103 Sollefteå häradsrätt, AIa:112, Vt 1866 § 154, bilaga F.
104 Om en part exempelvis var sjuk brukade ett ombud skickas till rätten för att meddela detta. För ett
något utförligare resonemang om detta mål se Robert Eckeryd, ”Svära sig fri eller åt eden brista: 
faderskapsmål i 1860-talets Sollefteå och Nordingrå”, i Christina Kjellson, Sven Olofsson och Per Sörlin
(red.), Blickar bakåt: elva uppsatser om ett förgånget nu, Härnösand 2004, s. 144f.
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Det ska dock inte förnekas att bevisningen i detta mål var svag och att den
knappast uppfyllde de formella kraven för ett halvt bevis. Något mer än att hon
var bekant med svaranden hade Anna Helena inte kunnat styrka. I en ren
juridiskt mening, utifrån den bevisning som presenterats, går det därför inte
att säga att Anna Helena missgynnades av Sollefteå häradsrätt, låt vara att
målet fick ett abrupt och oväntat slut. 
Det ska också understrykas att det i samtliga fall vid de tre häradsrätterna,

där värjemålsed utdömdes mot mannens vilja, fanns indikationer på, eller ett
medgivande, som styrkte att parterna åtminstone legat i lag så att de kunde
ha haft samlag vid något tillfälle. Hörnqvist mot Larsson i Nordmaling kan i
detta avseende föras till ett sorts mellanläge, då det alltså var det enda omvitt -
nade sänglag vid någon av rätterna, där vittnen var säkra på att parterna inte
haft samlag. Därför bör man nog inte heller dra några andra växlar utifrån att
det målet ogillades av Nordmalings häradsrätt än att bevisningen ansågs
bristfällig, låt vara att det utifrån vittnesmålen föreföll ganska styrkt att de haft
en intim relation. Sannolikt var det de formella beviskraven som låg till grund
för den domen, snarare än att rätten fäste större tilltro till svarandens nekande
än till kvinnans påståenden.

Specifika utfall vid Sollefteå häradsrätt

Vissa typer av utfall har visat sig vara unika för Sollefteå häradsrätt. De ana-
lyseras nedan separat i syfte att undersöka vad omständigheterna i de fallen
har att bidra med för jämförelsen med de andra områdena och för förståelsen
av de ogifta mödrarnas sociala utsatthet. Det handlar för det första om mål
där så kallad fyllnadsed för kvinnan utdömdes. Vidare förekom några fall där
faderskapet fastställdes utan vare sig att mannen uttryckligen erkände eller
att edgång tillämpades. Därefter analyseras det mycket intressanta målet mel-
lan pigan Stina Cajsa Olofsdotter och bondsonen Per Hansson, där rätten på
ett ovanligt sätt förefaller ha påverkat målets utgång. Slutligen följer ett avsnitt
om mål där mannen medgav faderskapet inför häradsrätten.

Fyllnadsed

En anmärkningsvärd skillnad i rättspraxis mellan Sollefteå och de båda andra
rätterna, kom till uttryck i och med utdömandet av så kallad fyllnadsed för
kvinnan i sju fall. Fyllnadsed innebar att den kärande parten genom att svära
på bibeln bekräftade ett faktum för vilket hon eller han själv var bevisskyldig.
Den fick inte brukas utan motpartens medgivande.105 En intressant skillnad
jämfört med värjemålseden är att avsikten med fyllnadseden var att nå en
trovärdig utsaga, inte att motverka en eventuell lögn som med värjemålseden.
Ivar Afzelius talade därför om större fordringar vid en fyllnadsed eftersom

105 1734 års lag, RB 17:34. Begreppet kommer sig av att den bevisskyldige genom fyllnadseden fick möj-
lighet att så att säga ”fylla sitt bevis” om det var otillräckligt (Afzelius 1879, s. 82).
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frestelsen att ljuga vid avläggandet av den ”otvifvelaktigt” skulle ha varit
större.106 I praktiken är det naturligtvis högst diskutabelt om mödrarna i fa-
derskapsmål skulle ha haft större anledning att ljuga än de utpekade fäderna.
Intressant är dock att bara i och med att fyllnadseden avlagts ansågs ett mål,
som gått till edgång, vara bevisat.107 Kvinnorna svor i de här undersökta fallen
på att endast den utpekade mannen kunde vara barnets far, det vill säga att
de ej haft samlag med någon annan än honom vid en tidpunkt då barnet kun -
de ha blivit till.108 Mannens värjemålsed gällde alltså det motsatta, att intyga
att han omöjligen kunde vara barnafadern. Som framkommit saknade där -
emot förekomsten av andra män betydelse i samband med värjemålsed. En
fullgjord sådan ledde förvisso till att mannen slapp betala ett underhåll, men
den innebar inte någon fullständig upprättelse, utan snarare ansågs han friad
i brist på bevis.109

Detta avsnitt behandlar sex av de sju fyllnadsedsfallen, medan det sjunde
refereras längre fram under en annan rubrik.110 Inte minst det faktum att fyll -
nadse den endast förekommer vid Sollefteå häradsrätt gör det naturligtvis
intressant att titta närmare på under vilka omständigheter den användes. Vad
kännetecknar de fallen i jämförelse med de mål som avgjordes genom värje -
måls ed? Vilken bevisning hade presenterats? Hur kan man i ett större pers -
pektiv tolka att fyllnadseden tillämpades och att de ogifta mödrarna därigenom
tilläts att svära på bibeln?
I fyra av de sju fall där fyllnadseden tillämpades skedde det – åtminstone

synbarligen – på svarandesidans initiativ i och med att mannen eller hans
ombud ”erbjöd” kvinnan att svära. Ett av dem handlade endast om att den
stämde mannen Olof Åslund ville att den kärande kvinnan Anna Magdalena
Westerlund skulle gå ed på att hon ”med visshet” visste att han var far till de
tvillingar som rättegången gällde. I så fall skulle den förlikningsskrift som
upprättats mellan parterna få laglig verkan.111 Åslund nekade alltså inte bestämt
till att kunna vara barnafadern, utan hade fyllnadseden som villkor i förliknings -
skriften. I de tre andra fallen där svaranden erbjöd eden, skedde det däremot

106 Afzelius 1879, s. 131.
107 Påståendet om att frestelsen att ljuga ska ha varit större hos den som avlade en fyllnadsed ska ses mot
bakgrund av att fyllnadseden var ett bevismedel för en bevisskyldig part som inte lyckats uppbringa en
full bevisning, medan värjemålseden i stället hade som syfte att ge den anklagade en möjlighet att fria sig
från en anklagelse om hans samvete tillät honom (Afzelius 1879, s. 131).
108 Beträffande kvinnornas edstema, alltså den formulering som de svor på, se t.ex. HLA, Sollefteå härads-
rätt, AIa:106, Vt 1863 § 99; Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Vt 1864 § 59; Sollefteå häradsrätt, AIa: 112, 
Vt 1866 § 106. I fallet från 1864 skulle exempelvis käranden intyga att ”ingen utom svaranden allenast
wore den sannskyldige fadren till hennes barn”.
109 Afzelius 1879, s. 151; Lindstedt Cronberg 1997, s. 156. I fall bevisningen var stark menade Afzelius
t.o.m. att man kunde förutsätta att en aflagd värjemålsed ”antagligen är osann”.
110 Det sjunde fallet är det mellan Hedvig Christina Hansdotter och Olof Bylund, se nedan sid. 201ff.
111 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:111, Ht 1865 § 92. Rätten valde att låta edgångsförfarandet ha sin gång,
trots att man annars rutinmässigt fastställde på förhand upprättade förlikningsskrifter. Det gjordes i tio
andra fall, i vilka mannen förvisso inte krävt att kvinnan skulle gå fyllnadsed.
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vid en rättegångsförhandling under pågående process. Ord stod mot ord beträf -
fande faderskapet i samtliga dessa och utifrån bevislägena i dem är det helt
klart tänkbart att värjemålsed hade utdömts om inte fyllnadseden hade
erbjudits.112 Bortsett från tillämpandet av fyllnadseden, kan de betecknas som
tämligen typiska faderskapsrättegångar, där huvudfrågan var huruvida parterna
delat bädd vid en enligt naturens ordning möjlig tid för barnets avlande.113

I exempelvis målet mellan pigan Brita Catharina Ring och drängen Hans
Erik Nylén, båda från Forsse bruk i Långsele församling, intygade två personer
att de bevittnat hur svaranden legat ”hos Brita Catharina” knappt 10 månader
innan dottern Margareta föddes. De berättade också att Brita Catharina varit
avklädd, och det ena vittnet hade noterat att även Hans Erik varit det, samt
att parterna varit ensamma i rummet i en halvtimme.114 Då svaranden nekade
till allt detta och det utan tvekan var möjligt att käranden blivit gravid vid den
uppgivna tidpunkten, är det knappast en vågad gissning att värjemålsed nor -
malt skulle ha tillämpats. 
I ett försök att undkomma ansvar gjorde sig dock Hans Erik besväret att själv

låta instämma två vittnen som enligt honom haft ”kärleks affärer” med Brita
Catharina, vilket förnekades av båda vittnena.115 Det ena vittnet hade emel -
ler tid vid ett tillfälle av en tredje person observerats liggande bredvid Brita
Catharina en kort stund, men han hade därefter avlägsnat sig. Han hade således
inte legat kvar hos henne på tu man hand. Direkt efter denna utsagas avläg -
gande erbjöd svaranden Nylén emellertid ”efter något besinnande” plötsligt
Brita Catharina att gå fyllnadsed. Även om det inte framgår av protokollet
skulle formuleringen ”efter något besinnande” kunna tyda på att rätten eller
domaren aktivt utövat vissa påtryckningar, eller åtminstone frågat Nylén om
han kunde tänka sig att erbjuda Brita Catharina eden, snarare än att det skett
helt och hållet på hans eget initiativ. Att han inte verkade åtnjuta någon större
tilltro hos häradsrätten, framgår i vilket fall som helst av att han dömdes att
böta 10 daler silvermynt för rättegångsmissbruk med anledning av att han
instämt de båda vittnena för att höras om deras påstådda affärer med Brita
Catharina.116

Ett annat fall som avgjordes med fyllnadsed vilade av allt döma delvis på att
käranden bott hos svaranden drygt nio månader innan barnet föddes eftersom

112 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 82; Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 88; Sollefteå
häradsrätt, AIa:111, Ht 1865 § 92. I fallet mellan Brita Christina Ersdotter mot Per Gustaf Block skedde
det genom svarandens ombud (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 80), se sid. 195.
113 Se HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 89, AIa:107, Ht 1863 § 80, AIa:108, Vt 1864 § 59;
HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 80; HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 44, AIa:105,
Ht 1862 § 88.
114 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 44, bilaga By, AIa:105, Ht 1862 § 88.
115 Det finns flera exempel i undersökningsmaterialet på liknande försök att misskreditera kvinnan.
116 Man kan dock fråga sig varför dylika vittnesmål överhuvudtaget tilläts då, som framkommit ovan, praxis
var att beskyllningar om andra män saknade betydelse juridiskt sett (Lagberedningen 1915, s. 155ff).
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hon arbetat med spinning åt denne. Parter var pigan Brita Christina Olofsdotter
från Föllinge i Jämtland och båtsmannen Jonas Flo i Långsele. Drängen Nils
Petter Gustafsson hade en kväll följt svaranden hem från en dans och sovit
över hos denne. De hade gått in i den kammare där Brita Christina hade sin
sovplats. Hon hade legat i sängen, men stigit upp och gjort i ordning en bädd
av kläder på golvet där hon lagt sig. Nils Petter tog i stället plats i hennes säng.
Han såg dem dock aldrig de facto ligga i lag, utan det sista han noterat innan
han somnat var att Jonas stod på golvet ”ock funderade”. När Nils Petter vak -
nade på morgonen låg Jonas bredvid honom i sängen, medan Brita Christina
hade lämnat rummet. 
Jonas nekade till att han legat i lag med henne, men av rätten ”erinrades

han om osannolikheten deraf”, varför han i stället ”slutligen” vid det första
rättegångstillfället bjöd henne att gå den nämnda fyllnadseden.117 Även i detta
fall hade praxis vid alla de tre studerade häradsrätterna definitivt medgivit att
värjemålsed utdömts. Här är det i stället uppenbart att nämnden, eller åtmin -
stone häradshövdingen, spelat en aktiv roll för målets utgång. Av ovan stående
citat framgår ju tydligt att svarandens trovärdighet ifrågasatts och även om
protokollen är tämligen torftigt skrivna – bortsett från ett fåtal kortare citat,
innehåller de i princip aldrig direkta referat av vad som sades – verkar det
sannolikt att åtminstone en anledning till att han erbjöd fyllnadseden var att
han kände sig pressad av rätten. Det är tydligt att männens trovärdighet
ifrågasattes även i andra mål, men i detta fall, liksom kanske även i det nyss
nämnda mellan Ring mot Nylén, kan man nog av allt att döma säga att rätten
spelade en avgörande roll för att det blev fyllnadsed snarare än värjemålsed.
Så var det inte i målet mellan Brita Christina Ersdotter och Per Gustaf Block.
I det erbjöd svarandens far i egenskap av ombud av oklar anledning fyll -
nad s  eden efter att vittnesmål förekommit om att hans son i flera kvinnors
närvaro sagt att han ”gordt en Pojike”. Han hade dock inte vid det omvittnade
tillfället berättat vem barnets mor var.118

Som nämnts var alltså fordringarna formellt sett större för att en fyllnadsed
skulle komma i fråga. Utifrån de hittills refererade fallen går det dock att sluta
sig till att det inte var på grund av någon extra övertygande eller mer omfattande
bevisning – exempelvis ett bevittnat sänglag under konceptionstiden i kombi -
na tion med andra besvärande omständigheter – som den aktualiserades. Även
fast männen eller ett ombud själva erbjöd fyllnadseden, hade rätten naturligtvis
kunnat avstyra det hela med hänvisning till de högre beviskraven jämfört med
värjemålsed. Att vittnet Nils Petter Gustavsson inte sett Brita Christina
Olofsdotter och Jonas Flo ligga i lag gör ju också att man kan ifråga sätta om inte
bevisningen var sämre än i många av de fall där mannen dömdes att värja sig
med ed.

117 Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 92.
118Han hade dock erkänt att han legat i lag med Brita Stina, men förnekade att de haft samlag (Sollefteå
häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 89, AIa:107, Ht 1863 § 80).
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Bland de mål som avgjordes med hjälp av fyllnadsed fanns också ett par stycken
där det utan tvekan på ännu starkare grunder går att ifrågasätta om inte
bevisläget var sämre än i ett typiskt fall där värjemålsed utdömdes. I ett av
dem gick svaranden med på fyllnadsed – ”på derom gjord framställning”– efter
att han endast medgivit att vittnesutsagor om att han besökt käranden ungefär
nio månader innan barnet föddes var riktiga. Det gjorde han trots att han trodde
sig veta att hon ”samtidigt haft besök av annan person” och att han nekande
till sänglag med käranden annat än långt före konceptionstiden.119 Också i
detta fall spelade alltså rätten av allt att döma en avgörande roll, även om det
också är tänkbart att framställningen om fyllnadsed gjordes av kärandesidan.120

Inte minst mot bakgrund av domslutet i rättegången mellan Forsberg mot
Wallin (se sid. 191f) bör man hur som helst ha i åtanke att detta mål lika gärna
kunde ha ogillats på formella grunder eftersom endast ett besök hade styrkts
vid en tidpunkt då befruktningen kunde ha ägt rum. I stället svor käranden på
att svaranden var den ”sannskyldige fadern” till barnet, och tilldömdes 45
riksdaler årligen i 15 år i underhåll till barnet.121

Ett ytterligare fall, där rätten utan tvivel aktivt påverkade ett beslut om
fyllnadsed, måste sägas vara det intressantaste som avgjordes genom edgång
för kvinnan. Det inte minst eftersom käranden, pigan Barbro Christina, eller
Babba Stina Ersdotter, i två husförhörslängder erhållit de allt annat än önsk -
värda anmärkningarna ”mindre vetande” och ”fånig” och att sådana personer
i vanliga fall inte tillmättes särskilt hög trovärdighet som vittnen.122 Mot bak -
grund av de högre beviskraven jämfört med värjemålsed är det därför mycket
intressant att fyllnadsed kom i fråga.
Käromålet vilade i princip på att svaranden, den unge bondsonen Lars Ersson

Englund, som liksom Babba Stina var hemmahörande i Björkäng i Sollefteå
socken, till ett antal personer antingen indikerat, eller rent ut sagt sig vara far
till hennes dotter Christina Magdalena. 123 Babba Stina uppgav att hon träffat
Lars i skogen en dag och att han då ”övertalade eller narrande” henne till att
ha samlag med honom.124 Det förnekades av Lars som dock inte nekade till att

119 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 59. 
120 Vanligen framgår det om kärandesidan föreslagit eller yrkat något, vilket det dock inte gör i detta fall
(käranden var i detta mål biträdd av sin far).
121 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 59.
122 Sollefteå kyrkoarkiv, AI:7 (1843–51) s. 10 och AI:9 (1851–62) s. 9. I första utgåvan av Nordisk famil-
jebok nämns bland dem som normalt uteslöts från att vittna: personer som ”på grund af fel i yttre sinnen
äro oförmögna att säkert iakttaga eller återgifva hvad de iakttagit” (Nordisk familjebok, konversations-
lexikon och realencyklopedi (1800-talsutgåvan), sjunde bandet, Stockholm 1884, s. 1501). Se även 1734
års lag, RB 17:7, där det stipuleras att en ”vettlös” person ”ej må […] vitna”). Som part i målet hade Babba
Stina naturligtvis rätten att höras oavsett, men det är lätt att tänka sig att häradsrätten kunnat finna henne
olämplig att anförtro en fyllnadsed.
123 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101. Hon sa först att han våldtagit henne, men tog tillbaka
den beskyllningen.
124 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101, AIa:106, Vt 1863 § 99.
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125 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101, Litt Yb.
126 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101, Litt Yc, AIa:106, Vt 1863 § 99 inklusive bilaga Hä. 
127 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101, bilaga Yd. Ett vittne som kallats av kärandesidan
berättade även en liknande historia.
128 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101.
129 Sollefteå häradsrätt, Vt 1863, § 99 bil. Litt Hö.

ha träffat Babba Stina i skogen, men någon som bevittnat händelsen förekom -
mer inte i målet. Däremot lämnade Catarina Nilsdotter från Björkäng följande
skriftliga utsaga:

Får jag härmed följande afgifva dett jag sistlidne wår Sedan Barbru Stina framfödt
sitt oägta Barn kom uti samtal med Änglund derom som war beskyllt för att wara
Barnets fader om han werkligt woro den sanskyldige då han omtalade för mig dett
Han hade träffat aftal med Henne att de skulle gå war andra tillmötes uti någon skog
backe ner om Gården i Björkäng, och [...] träffadts å öwerenskommit ställe, der de
Hade nedlagt sig och haft köttsligt umgänge med warandra, och derefter Haft sam-
språk någon stund, men åter för andra gången Nedlagdt sig uti Sama företag, och att
tiden från det omtalte sammanträde, och till barnets födelse Efter Naturens ordning
just inträffade, har jag mig nogsamt bekant detta kan jag med loflig Ed styrka om så
påfordras.125

Vittnesmålet bestreds av svaranden, men Lars hade alltså även för flera andra
indikerat att han var barnafadern, bland annat hade han medgivit det för
änkan Anna Greta Sellstedt. Han erkände också att änkan Sellstedts utsaga
var riktig, men ”befarande han dock sig icke hafva varit vid fullt redig sinnes-
författning” när yttrandet gjordes och utan den invändningen skulle han ju i
prin cip ha erkänt faderskapet inför rätta.126 Till stöd för sitt bestridande åbe-
ropade Englund också ett par vittnen. Vid jultid 1861, när Babba Stina var
havande, hade Christina Norström i Björkäng varit närvarande när Lars sagt
till Babba Stina att han hört sägas att han skulle vara barnafadern, vilket 
yttrande hon skulle ha besvarat med: ”När värsten Låg jag i Lag mäd dig 
Snor oxe”.127 Inför tingsmenigheten påstod dock Babba Stina att det hela varit
arrangerat i syfte att göra Lars mer villig att betala. Det vill säga genom en
privat uppgörelse i det tysta i utbyte mot att hon inför andra personer förne-
kade att han var barnafadern.128 Om det var sant hade det ju dock uppenbar-
ligen inte fungerat eftersom fallet kom inför rätta. Svarandesidans andra
vittne, bonddottern Cajsa Greta Hansdotter, sa att hon under hösten 1861
frågat Babba Stina om hon legat med Lars och fått till svar: ”intet har jag
legatt i lag med den tok Djefvulen”. Senare under vintern hade hon dock
tvärt emot sagt till Hansdotter att han var barnafadern.129

Babba Stina medgav yttrandet från hösten 1861, men förklarade att hon sagt
som hon sagt för att hon velat motverka ryktesspridning. Hansdotters vittnes -
mål var den sista utsaga som förekom i målet och efter dess uppläsande anhöll
Lars förmyndare, tillika hans rättegångsbiträde vid den förhandlingen, om
målets ogillande, då han ansåg det vara uppenbart att Babba Stina inte visste
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vem ”den sannskyldige fadern” var.130 I stället frågade emellertid rätten i detta
läge Babba Stina om hon kunde gå ed på att Lars var barnafadern, vilket hon
förklarade sig kunna, och vilket Lars gick med på.131 Mot bakgrund av inte
minst prästens anteckningar om henne i kyrkböckerna, samt även hennes
omvitt nade yttranden om att hon inte legat med Lars, är det svårt att inte se
rättens agerande som ett mycket medvetande favoriserande av kärande -
parten.132 Visserligen hade Lars i princip erkänt faderskapet för andra och även
tillstått inför rätta att han sagt så, vilket möjligen kan ha ansetts ha ett extra
högt bevisvärde vid Sollefteå häradsrätt, men om så var fallet går det i alla fall
inte att utläsa det ur protokollen. Inte minst på grund av den lägre trovärdighet
som mindre vetande personer åtnjöt – och de formellt högre beviskraven för
fyllnadseds utdömande – så är det i vilket fall som helst mycket anmärknings -
värt att rätten inte i stället valde att ålägga Lars värjemålsed.133

På nästa ting fullgjorde Babba Stina fyllnadseden och Lars dömdes att betala
25 riksdaler per år i underhåll för dottern, vilket var hälften av vad hon begärt.134

Eventuellt var det lägre beloppet en sorts anpassning till de högre beviskraven.
Efter att hon undervisats av prästen inför edgången, meddelade denne beträf -
fande hennes kristendomskunskaper, att hon ”läser någorlunda försvarligt och
har svagt begrepp”, samt ”enfalldigt förstår hvilken vånda mened har med
sig”.135 Trots detta inte särskilt övertygande intyg tilläts hon svära på bibeln,
vilket också det är anmärkningsvärt.
Det är här på sin plats att tillägga att ingen av de sammanlagt sju män vid

de tre häradsrätterna som blev godkända av prästen för att avlägga värjemålsed,
vare sig omnämndes vara fåniga, ”enfalldigt” förstå menedens konsekvenser,
eller ansågs ha ett svagt begrepp vad gäller kristendomsläran. 

Ej i enlighet med lagen
Tillämpandet av fyllnadseden i faderskapsmål vid Sollefteå häradsrätt var
dock inte i enlighet med gällande lagstiftning. I 1734 års lag stadgas nämligen
följande i rättegångsbalken 17:34:

130 Englund, som vid den aktuella tidpunkten var 34 år gammal, förefaller alltså ha varit omyndigförklarad.
Dock finns det mig veterligen ingenting som tyder på att det skulle ha inneburit att han inte skulle ha till-
låtits att svära på bibeln om rätten utdömt värjemålsed, något som exempelvis den blott 19 år gamla och
således omyndiga bondsonen August Johansson ålades att göra vid Nordmalings häradsrätt (HLA, Nord-
malings häradsrätt, AIa:79, Vt 1866 § 74).
131 I detta fall framgår det att fyllnadseden tillkom på rättens initiativ då frågan först ställdes till Babba
Stina och svarandeombudet hade yrkat på frikännande.
132 Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 99.
133 Se Afzelius 1879, s. 131. Där står för övrigt bland annat följande att läsa: ”Man har att för hvarje sär-
skildt fall taga i beaktande de omständigheter, som kunna göra personen misstänkt och därefter pröfva,
om ed kan användas eller icke.” Tydligen var en prästs åsikt om att Babba Stina skulle ha varit ”mindre
vetande” och ”fånig” inte tillräckligt för att göra henne misstänkt.
134 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 105.
135 Sollefteå häradsrätt, Ht 1865 § 105, bilaga Gb.
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34§ Med ed kan man swara, och ej kära. Biuder en then andra ed, och nöjes han
theråt, som eden bjudes, tå må han sin utsago med ed fästa, ehvad han är kärande
eller swarande. Men ej må thet i brottmål ske.136

Det står alltså tydligt och klart i lagtexten att detta förfarande ej var tillämp-
bart i brottmål och trots sin civilrättsliga karaktär var faderskapsmål klassi-
ficerade som brottmål fram till 1917 års Lag om barn utom äktenskap.137

Det framgår bland annat av nyss nämnda lags förarbete och 1934 skrev 
assessorn Gösta Bäärnhielm att värjemålsed före den lagen var ”den enda for-
men av partsed i faderskapsmål”.138 I samtliga fall i Sollefteå där kvinnan gick
ed på att hon pekat ut rätt man, gjorde hon det med mannens godkännande.
Det står därför utom allt rimligt tvivel att det är RB 17:34 rätten stött sig på
i alla sju fallen, trots att det bara hänvisas till denna paragraf i ett av utsla-
gen.139 Häradsrätten har naturligtvis inte medvetet brutit mot gällande lag,
utan tolkat lagstiftningen som att fyllnadsed för kvinnan var möjlig.140 Med
liten tvekan bör dock åtminstone häradshövdingen ha känt till att förfarandet
inte praktiserades vid andra häradsrätter, varför brukandet av fyllnadsed ändå
är anmärkningsvärt. I befintlig forskning från tiden före 1918 har också ut-
dömande av fyllnadsed i faderskapsmål enbart påträffats i föreliggande studie
av Sollefteå häradsrätt.141 I ett av målen där, det nämnda mellan pigan Brita
Christina Ersdotter och gästgivarsonen Per Gustaf Block, överklagade den
sistnämnde i efterhand beslutet om fyllnadsed till hovrätten, trots att hans
far i egenskap av ombud alltså hade erbjudit Brita Christina att gå eden. Efter
att som brukligt läst igenom samtliga protokoll från häradsrätten konstaterade
hovrätten i sin dom att häradsrätten ”icke, emot stadgandet i 17de kapitlet
34 § Rättegångs Balken, lagligen egt att, på sätt skett uppdraga åt Brita 
Christina Ersdotter att med ed sitt käromål styrka”, varför den då redan avlag -
da fyllnadseden ogiltigförklarades.142 Brita Christina hade i sin förklaring till
hovrätten, det vill säga hennes yttrande med anledning av överklagandet, 

136 1734 års lag, RB 17:34.
137 Saldeen 1980, s. 14.
138 Lagberedningen 1915, s. 166ff; Bäärnhielm 1934, s. 26; Saldeen 1980, s. 14.
139 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 92. 
140 Det framgår också av ett protokoll att häradsrätten i Sollefteå trodde att lagen ”medgifver” fyllnadsed
för kvinnan om mannen erbjöd det (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 80).
141 I det tämligen tunna forskningsläget beträffande faderskapsmål efter 1810, ingår mindre undersök-
ningar av Jan Sundin 1992, Per Bolin-Hort 1998, Marie Lindstedt Cronberg 1997 (se forskningsläget), 
Lisbeth Rudin (Lisbeth Rudin, ”Med tre fingrar på bibeln – faderskapsmål i Linköping 1855–72”, opubli-
cerad C-uppsats, samhällsvetenskapliga institutionen, Linköpings universitet, vårterminen 1990), samt
mina egna ofullständiga undersökningar av häradsrätterna i Nätra, Skellefteå och Umeå, liksom av råd-
husrätterna i Umeå och Härnösand under 1860-talet. I NJA, Avd. 1 1909, s. 26f, refereras också ett över-
klagat mål där mannen medgivit kvinnan att gå fyllnadsed angående faderskapet vid Villåttinge häradsrätt
i Södermanland. I det fallet godkändes emellertid detta förfarande varken av häradsrätten, hovrätten eller
högsta domstolen. 
142 RA, Svea hovrätts arkiv, huvudarkivet, BIIIba:33, utslag den 20/3 1866 och Sollefteå häradsrätt,
AIa:110, Vt 1865 § 90.
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bestridit att det handlade om ett brottmål. Den invändningen upprepade hon
när hon i sin tur överklagade till Högsta domstolen (Kungl. Maj:t), där hon
inte hel ler fick gehör.143 Sannolikt var det i och med HD:s utslag i detta fall i
januari 1867 därmed slut med tillämpandet av fyllnadsed i faderskapsrätte-
gångar vid Sollefteå häradsrätt.
Sammanfattningsvis måste praktiserandet av fyllnadsed i Sollefteå verkligen

betraktas som ett uttalat juridiskt favoriserande av kvinnan, som torde ha få
motsvarigheter i den svenska rättshistorien. Särskilt gäller det de fall där rätten
spelade en avgörande roll för att mannen erbjöd eden, snarare än att det skedde
på hans eget initiativ. I minst ett av dessa visar ju också protokollen på ett
tydligt sätt att man inte trodde på mannens nekande. Bortsett möjligen från
att Lars Ersson Englund medgav av faderskapet för andra personer, kan inte
heller bevisningen på något avgörande sätt sägas ha varit starkare jämfört med
fall där värjemålsed utdömdes. Åtminstone finns det inget i protokollen som
tyder på att rätten resonerat på det viset, vilket är intressant med tanke på att
fordringarna för fyllnadsed formellt sett var större. Det är också mycket
anmärkningsvärt att den ”mindre vetande” och ”fåniga” Babba Stina Ersdotter
fick svära på bibeln trots att hon dessutom lämnat olika uppgifter om huruvida
Lars Ersson Englund var far till hennes dotter. Den rimliga tolkningen av rättens
agerande utifrån de fall som avgjordes med fyllnadsed, är att det i Sollefteå,
både hos rättens ledamöter och i lokalsamhället i stort, fanns en relativt stor
vilja att verka för att faderskap fastställdes. Det ska också understrykas att
begreppet fyllnadsed överhuvudtaget inte nämns i något av protokollen från
Nordingrå eller Nordmaling. 

Faderskapet fastställt utan edgång eller erkännande

Något som inte heller förekom varken i Nordingrå eller Nordmaling, men som
skedde i tre fall vid Sollefteå häradsrätt (jfr tabell 24, s. 180), var att fader-
skapet fastställdes mot mannens nekande utan inblandning av edgång. På vad
dessa beslut grundade sig är naturligtvis även i högsta grad intressant att ana -
lysera. Det inte minst mot bakgrund av lagberedningens refererade påstående
från år 1915 om att full bevisning för ett faderskap ”knappast någonsin” an-
sågs föreligga genom enbart vittnen och som sagt inte heller utifrån indicier.
Normalt fordrades alltså antingen ett erkännande eller att mannen inte full-
gjorde en utdömd värjemålsed.144

I ett av de fall vid Sollefteå häradsrätt där faderskapet fastställdes på andra
grunder var anledningen att mannen – trots att han nekande till fader skapet
– inte bestred att han haft samlag med käranden ca åtta månader och en vecka
före förlossningen. I domen skrevs uttryckligen att barnet”finnes hafva fram -
kommit till emellan 3nne veckor förr än naturligt warit”, och rätten hänvisar

143 RA, Nedre justitierevisionen (Högsta domstolen), utslagsakt nr 48 1867, utslag den 17/1 1867.
144 Lagberedningen 1915, s. 166; Inger 1980, s. 56.
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också till att käranden utfört tungt arbete som anledning till den tidiga födelsen,
vilket ett vittne hade upplyst om.145 I praktiken ansåg alltså rätten att svaran -
den, drängen Jonas Åberg, hade erkänt att han kunde vara fader till pigan Inga
Cajsa Svensdotters son Jonas Olof, varför den fällande domen knappast är
anmärkningsvärd. 
Parter i ett annat mål som fastställdes utan edgång var landbondedottern

Anna Magdalena Hansdotter i Näsåker, Ådals-Liden och drängen Zackarias
Hansson i Häxmo, samma socken. Den vittnesbevisning som förekom var att
två personer intygade att de sett parterna ligga i lag en natt respektive påföl -
jande morgon ca nio månader före förlossningen, varför värjemålsed såle des
borde ha kunnat ligga nära till hands. Som i många andra faderskaps rättegångar
uteblev svaranden vid första förhandlingen utan giltigt förfall, trots att han
personligen blivit delgiven stämningen av en av nämndemännen.146 I sådana
fall bötfälldes svaranden rutinmässigt för förfallolöst uteblivande, varefter
rättegången sköts upp till nästa ting dit vederbörande inkallades på nytt.147

Men i detta fall hänvisade Sollefteå häradsrätt överraskande till Rättegångs -
balken 12:3 i 1734 års lag och fastställde faderskapet med motive ringen att
Hansson genom sitt uteblivande därmed hade lämnat käromålet obestritt. 148

Formellt förefaller det beslutet ha varit i enlighet med lagen, men det är det
enda fall i föreliggande studie där denna paragraf tillämpades.149 Normal praxis
var att mannen skulle lämnas möjlighet att yttra sig om de vittnesmål som
förekommit. Detta för denna studie unika domslut kan därmed inte gärna ses
som något annat än ett tydligt avsteg från den praxis och de principer för
fastställande av faderskap som normalt gällde även vid Sollefteå häradsrätt.
Det tredje fallet där faderskapet fastställdes var en ovanligt komplicerad

process där även ett äktenskapslöfte åberopades, varför ett betydligt högre
underhåll än normalt krävdes i stämningen.150 Kärade gjorde fjärdingsmanna -
dottern Hedvig Christina Hansdotter från Östanbäck i Eds socken tillsammans

145 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 13, AIa:108, Vt 1864 § 30.
146 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 26.
147 Det kan misstänkas att syftet bakom en del av dessa uteblivanden var att medvetet förhala rätts -
processen eftersom det därigenom normalt tog ett halvår innan fallet kunde tas upp på nytt.
148 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 26.
149 Lagtexten lyder som följer (delar av den refererade paragrafen): ”Nu kommer käranden till första Ting,
eller i Staden å föresatt dag til then Rätt, tit saken instemd är, men svaranden ej, och låter ej laga förfall
framte: viser käranden, at svaranden stemning i laga tid fått: döme tå Rätten i saken, efter thy, som sanning
ther i utletas kan”. (1734 års lag, RB 12:3).
150 Hedvig Christina Hansdotter krävde hela 150 riksdaler (riksmynt) per år i underhåll åt dottern Hedvig
Amalia, vilket var ett betydligt högre belopp än brukligt (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41,
bil Co). Normalt krävdes 25–50 riksdaler. Härvidlag fanns uppenbarligen ett samband med det påstådda
äktenskapslöftet. Om ett äktenskapslöfte kunde styrkas upphävdes paragrafen om att ett ”oäkta barn” bara
hade ett rätt till ett nödtorftigt underhåll (1734 års lag, GB 3:10; ÄB 8:1, 8:2). I stämningen yrkade Hedvig
Christina också ”att barnet måtte förklaras berättigad till de förmåner som barn födde av äkta säng till-
kommer”. För refererat av ett annat fall från Sollefteå, där kvinnan krävde ett relativt högt belopp se Taussi
Sjöberg 1986, s. 55f (det målet är hämtat från: HLA, Sollefteå häradsrätt, Ht 1864, § 75). Taussi Sjöberg
har skrivit om hösttinget i Sollefteå år 1864 och olika typer av ärenden som behandlades på det tinget.
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med sin far Hans Pehrsson. Svarande var gästgivaren Olof Bylund från Hola i
Torsåkers församling, några mil nedströms Ångermanälven. Flera vittnesmål
fanns på att parterna legat i lag under konceptionstiden, och enligt vittnet
Catharina Dorotea Salin hade Olof indirekt bekräftat för henne att han ämnat
gifta sig med Hedvig Christina.151 Kärandesidan anförde också att han gett
Hedvig Christina två ringar, varav hon fortfarande hade den ena i sin ägo, vilken
hade Olofs initialer ingraverade.152

Måhända var det på grund av de långtgående kraven som Olof i en
genstämning hävdade att hon utan tillstånd tagit (”lånat”) ifrågavarande
guldring ur hans plånbok.153 Efter flera turer erbjöd han vid målets tredje
behandling Hedvig Christina att gå fyllnadsed i fall rätten skulle finna skäl för
edgång.154 Vid det rättegångstillfället var Hedvig Christina företrädd av ett
ombud och inte personligen närvarande, men rätten lämnade öppet för henne
att gå den av svaranden föreslagna fyllnadseden, vilken också skulle innefatta
att hon fått ringen som friargåva.155 Vid nästkommande förhandling på
hösttinget 1864 infann hon sig med ett intyg från prästen i Ed om att hon
inställt sig hos denne och var införstådd med edens vikt och vådan av mened.156

När intyget hade lästs upp för tingsmenigheten inträffade emellertid det säregna
att Hedvig Christina förklarade att hon ansåg att en edgång angående fader -
skapet var ”öfverflödig”. Hon menade nämligen att ”det vore upplyst” att hon
blivit gravid under ett besök Olof avlagt i hennes föräldrahem mer än tio
månader innan hennes dotter föddes (i själva verket verkar det troligt att kon -
cep tionen kan ha ägt rum när hon en månad senare vistades hos Olof i 14
dagar).157 Däremot sade hon sig gärna vilja svära på att ringen var en friargåva,
vilket således skulle ha gällt som bevis på att han avgivit ett äktenskapslöfte.
Som svar på detta utspel vidhöll Olof sitt förnekande att ha gett henne ringen
som friargåva och menade att hon i stället genom vittnen borde motbevisa att

151 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41, AIa:107, Ht 1863 § 16, AIa:108, Vt 1864 § 19. Enligt
hennes vittnesutsaga hade Olof svarat ja när Catharina Dorotea Salin frågat om hon fick tjäna som piga
hos honom och Hedvig Christina efter att de gift sig (Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41).
152 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41, AIa:108, Vt 1864 § 19. 
153 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41, bil Cm.
154 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 140 1/4, Litt Oå. Följande formulering ingick i den skrift-
liga inlaga i vilken han erbjöd fyllnadseden: ”emellertid är saken af den beskaffenhet; att om och [...] ingen
fullständig bewisning förebringats om kötslig beblandelse emellan hufvudkäranden Hedvig Christina 
Hansdotter och mig, endast anledning dertill förefunnits, skäl torde förekomma att till Edgång döma, anser
jag qvinnan bäst vara berättigad att i sådant hänseende sig värja”.
155 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 140 1/4. Denna dom avkunnades fyra månader innan
det nämnda fallet mellan Brita Christina Ersdotter och Per Gustaf Block hade avgjorts av Högsta domsto-
len, vilket utslag alltså troligen kom att innebära att fyllnadseder därefter inte längre dömdes ut i fader-
skapsmål vid Sollefteå häradsrätt. 
156 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Ht 1864 § 12, Bil. X.
157 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106. Vt 1863 § 41, Ht 1864 § 165. Hedvig Christina syftade uppenbarligen
på vittnesmål om att parterna legat i lag hela nätter när Olof besökt henne (HLA, Sollefteå häradsrätt,
AIa:108, Vt 1864 § 19).
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158 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Ht 1864 § 12.
159 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:109. Ht 1864 § 165.
160 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 41, AIa:108, Vt 1864 § 19, 140 1/4. Mot ett par av vitt-
nesmålen, som avlagts när han inte varit personligen närvarande, anförde han exempelvis bara skriftligen
att han inte fäste ”det ringaste avseende” på deras utsagor ”förrän de med mig confronteras”. Han hävdade
däremot inte att de var oriktiga. 
161 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Ht 1864 § 165.

hon utan lov tagit den av honom. Han erbjöd dock också i detta läge att ”skänka
henne ringen, om hon wille hafva den”, då han menade att hon ”förklarat sig
processa icke för sin, utan barnets del, [varför] förlofningsfrågan i följd deraf
borde förfalla”. Beträffande faderskapet uppgav han att han inte trodde sig vara
barnafadern om Hedvig Christina inte avlade fyllnadseden. Han sade sig också
själv vara beredd att svära sig fri och ville ha uppskov för att kalla ett vittne
som skulle intyga att hon också haft en relation med en annan man.158

Efter denna tvetydiga passage i protokollet överlämnades målet så till pröv -
ning, varefter dom avkunnades. Till att börja med konstaterade rätten att var -
ken någon edgång om ringen eller faderskapet ansågs nödvändig eftersom Olof
erbjudit sig att skänka Hedvig Christina ringen. Hans begäran om uppskov
avslogs även och avseende fästes inte heller vid ett tidigare avlagt vittnesmål
om Hedvig Christina och en annan man. I stället valde rätten att fastställa
faderskapet. Domen motiverades för det första med vittnesmålen om att par -
terna legat i lag under konceptionstiden och att Olof alltså för Catharina
Dorotea Salin bekräftat att han haft för avsikt att äkta Hedvig Christina. Rätten
menade också att han själv inte ”gittat [...] förneka” varken de omvittnade
sänglagen eller att de haft samlag enligt vad Hedvig Christina hade påstått.
Därför ansågs han av domstolen vara ”sannskyldig fader till det barn; som, i
enlighet med naturens ordning” hade fötts nio månader därefter.159 Det före -
faller ha varit baserat på att Olof inte anmärkt på de nämnda vittnesmålen om
att de delat bädd.160 I utslaget nämns även ett par brev som käranden lämnat
in till rätten, vilka var daterade 13 månader före dotterns födelse, och där Olof
bland annat uttryckte önskemål om fortsatt bekantskap. Även äktenskapslöftet
ansågs bevisat, varför han dömdes att betala de begärda 150 riksdalerna och
barnet förklarades ha status som fött av äkta säng.161

Det verkar uppenbart att det var Olofs märkliga erbjudande om att skänka
Hedvig Christina ringen, i kombination med att hon ansåg fyllnadseden vara
”öfverflödig”, som föranlett denna dom. Vad de omvittnade sänglagen beträffar
var ju bevisläget annars detsamma som när fyllnadseden utdömdes på det
föregående tinget.  Samtidigt hade Olof inte uttryckligen medgivit faderskapet
och han sa ju även att han kunde tänka sig att svära sig fri. Av allt att döma
var rättens uppfattning ändå att han indirekt erkänt både äktenskapslöftet och
att han kunde vara barnafadern i och med hans agerande beträffande ringen.
Det måste hur som helst anses vara förvånande att Hedvig Christina kom undan
med att inte behöva svära på bibeln när hon stod inför tingsmenigheten med
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ett intyg från prästen om att hon fick avlägga fyllnadseden.162 Kanske är det
relevant att fråga sig om hennes sociala position i egenskap av fjärdingsmanna -
dotter kan ha haft betydelse för målets utgång, eftersom svaran den ändå inte
uttryckligen hade erkänt och att full bevisning i faderskapsmål i sådana fall
alltså normalt inte ansågs möjlig utifrån vittnesmål och indicier.
I detta avsnitt har visats att två av de tre fall vid Sollefteå häradsrätt där

käro   målet bifölls utan att tvisten avgjordes genom en edgång, avvek från vad
som normalt var praxis i faderskapsrättegångar. Zackarias Hansson blev för -
klarad som barnafar endast utifrån att han vid ett rättegångstillfälle uteblivit
från tinget utan laga förfall. Så blev däremot inte fallet i ett antal andra mål
där männen inte infann sig utan att låta meddela sig. Det faktum att Hansdotter
mot Bylund fastställdes vid ett rättegångstillfälle när käranden var försedd med
ett intyg som tillät henne att gå fyllnadsed och utan att svaranden uttryckligen
hade erkänt faderskapet, tyder också det på ett jämförelsevis större intresse
från Sollefteå häradsrätts sida att verka för att ett antal faderskap fastställdes.
Däremot är det inte förvånande att det faktum att Jonas Åberg medgav att han
haft samlag med Inga Cajsa Svensdotter åtta månader och en vecka innan
hennes son föddes ledde till att faderskapet fastställdes. Uppenbarligen ansåg
rätten att han därigenom hade erkänt att han kunde vara barnafadern, varför
ett fullt bevis förelåg.

Pigan Stina Cajsa Olofsdotter jämte sin far Olof Eskilsson 
mot bondsonen Per Hansson
Som ytterligare ett exempel på en unik företeelse vid Sollefteå häradsrätt är
det relevant att på nytt ta upp ett av de i avsnittet om värjemålsed refererade
fallen, fast nu av en annan orsak än själva edgångsbeslutets bakgrund. Det
handlar om det mål där edgången föranleddes av att mannen själv erbjöd sig.
Kärande var pigan Stina Cajsa Olofsdotter i Tängsta, Resele och hennes far,
torparen Olof Eskilsson. Svarande var bondsonen Per Hansson från Norrtannflo
i samma socken. Målet saknar i vissa avseenden motsvarigheter bland de här
studerade fallen, men är av särskilt intresse då det säger en del om vilken roll
en häradsrätt kunde spela under en pågående process. Värjemålseden hade
alltså i detta fall sin grund i att Hansson vid första rättegångstillfället, som det
står i protokollet, ”begärde att sjelf få svära sig fri”.163 Det framgår dock att
Stina Cajsa, som i flera år hade tjänat som piga hos svarandens föräldrar, hade
betänkligheter mot att Per skulle få svära överhuvudtaget: 

Hvilket erbjudande Olofsdotter åter ansåg farligt, emedan svaranden ej utan ondt
samvete kunde wilja göra ed, enär han mångfaldiga gånger, då parterna varit
ensamma i mörkret, begagnat tillfället att med henne bedrifva sin onda lusta sedan

162 Hade det faktum att han inte bestred sänglag under konceptionstiden i sig ansetts tillräckligt för ett
fullt bevis hade ingen fyllnadsed varit nödvändig.
163 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 42.
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han, då hon war endast femton år gammal, förfört henne och, efter att hafva beröfvat
henne sin oskuld, aldrig låtit henne wara i fred för sin brunst, liggande hos henne
om sommaren, då de haft lägerstad å loftet, och om wintern på flerehanda sätt 
emedan det ej gått an i husbondfolkets kök, der hon legat.164

Att kvinnan invände mot att mannen skulle åläggas värjemålsed hör inte till
vanligheten – det förekommer inte i något annat fall i de här studerade proto -
kollen. Normalt är det just värjemålsed som yrkas av kärandesidan. Stina 
Cajsas motvilja är också anmärkningsvärd mot bakgrund av att hon inte åbe-
ropade någon som helst vittnesbevisning vid denna målets första behand-
ling.165 Det i citatet ytterst nedlåtande språkbruket gentemot svaranden är
dess utom av en typ som inte brukade användas av tingsskrivarna i de relativt
kortfattade och torftiga protokollen i dessa mål. Referaten var normalt i prin-
cip mer eller mindre helt inriktade på vad som skulle bevisas och andra för
fallet nödvändiga uppgifter. Av den anledningen kan man misstänka att det
kanske inte bara var Stina Cajsa som fällde starkt negativa yttranden likt de
i ovanstående citat, men att de i andra mål inte noterats i protokollet. Det
faktum att ovanstående citat står i detta protokoll kan därför tyda på att Per
av någon anledning inte var särskilt väl sedd bland rättens ledamöter.
Rätten ålade honom dock som sagt edgång med anledning av att han själv

erbjöd sig. I likhet med alla sina kollegor, remitterades han därmed till prästen
i församlingen för undervisning om edens vikt och vådan av mened. När målet
togs upp på nytt vid hösttinget 1863 hade Per med sig ett intyg från pastors äm -
betet där det stod att han ”efter bokstaven” visste vad ed och mened innebar,
men också att han enligt prästens förmenande ”är i denna olyckliga sin upp -
fatt   ning stadd, att han icke frågar efter menedens följder”.166 Ett sådant intyg –
där det inte stod att mannen var redo att gå eden – innebar i princip alltid att
svaranden återremitterades till prästen för ytterligare undervisning. Så skedde
också. Normalt brukar ett sådant beslut framgå genom en standard formulering
utan att några värderingar kom till uttryck i protokollen. I detta fall noterades
dock även följande passage i protokollet av vilken tydligt framgår att Per inte
åtnjöt något högre anseende bland rättens ledamöter:

Hvarefter svaranden, ehuru föreställd om det förfärande beteende han, efter käran-
dens uppgift visat i att först förföra i sin barnsliga ålder och sedan ständigt nyttja
henne till verktyg för sin onda lusta, utan all känsla af sin förbindelse att bidraga till
försörjning af en warelse, som på sådant sätt genom hans förskyllan fått lifvet;- förblef
vid sin förestakade kallsinnighet och förmälde sig wara oskyldig samt på sådan grund
wilja gå den honom ålagde ed, den käranden dock ej wille tillstädja utan önskade
att svaranden måtte fortfarande af Presten i församlingen förhöras.167

164 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 42.
165 Det går naturligtvis inte att förutsätta att allmogen kände till de juridiska spelreglerna i någon större
utsträckning, men att som Stina Cajsa stämma någon för faderskap utan att presentera någon bevisning
och hoppas på en fällande dom utan inblandning av edgång är unikt bland de här undersökta målen.
166 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 49, Litt Cy.
167 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 49.



206

Häradsrätten fann, då enligt Pastors betyg om fara för själawåda, det ej kunna tillåtas
Per Hansson att gå den föreskrifna Eden, utan förvistes han åter till Herr Prosten
[...] att ytterligare undervisas till bättre besinning af sin själs tillstånd med återvar-
ning att icke genom falsk ed som synes wara för handen att af svaranden afläggas,
blottställa sin eviga wälfärd, oberäknadt de menliga werdsliga följder af sådan ed
honom kunde komma att drabba.168

Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om vad rättens uppenbart
nega tiva inställning gentemot Per Hansson bottnade i. Som berörts är det vis -
ser ligen många gånger tydligt att män som nekade till faderskapet generellt
inte åtnjöt särskilt stor trovärdighet hos rättens ledamöter, men det bör ånyo
understrykas att språkbruket i protokollet saknar motstycke i de här stude-
rade målen. Fraser som ”onda lusta”, ”utan all känsla af sin förbindelse att
bidraga till försörjning af en warelse, som på sådant sätt genom hans förskyl-
lan fått lifvet” och att en ”falsk ed [...] synas wara för handen”, används nor-
malt inte i de studerade häradsrätternas protokoll. Något annat exempel på
att någon som nekade till faderskapet ansågs vara kallsinnig finns inte heller
i föreliggande studie. Huruvida rätten trodde på männen eller inte, hade i
strikt juridisk mening inte någon betydelse. Så länge denne inte erkände eller
möjligen ansågs totalt överbevisad – det vill säga att ett fullt bevis förelåg –
hade han i princip rätt till edgång om bevisningen ansågs räcka till halvt bevis.
I detta fall hade ju dock ingen bevisning presenterats, varför man i stället kan
tycka att rätten borde ha uppskattat att Per frivilligt anmälde sig till edgång,
eftersom man annars av den anledningen skulle ha måst ogilla käromålet.
Visserligen hade prästen på sitt intyg också uttryckt tvivel angående ed-
gången, men det förekommer även i flera andra fall.169

Vid nästa rättegångstillfälle på våren 1864 återkom Per med ett nytt intyg
från sin själasörjare, där denne skärpt sitt språkbruk och nu bland annat skrev
att ”all undervisning och alla honom gifna förmaningar och warningar ingenting
uträttat till hans besinning”. Efter att även denna gång ha blivit tämligen
ordentligt kritiserad i häradsrättens protokoll, skickades han tillbaka till prästen
för ännu en omgång undervisning.170Därefter återkom inte målet i häradsrättens
domböcker.171 Man kan därför inte vara helt säker på hur det slutade, men
uppenbarligen svor sig intePer Hansson fri. Det skulle i så fall ha framgått av ett
domboksprotokoll. Sannolikt slutade tvisten i stället med förlikning utan att det
noterades i domboken. Förutsatt att han avsåg att svära sig fri, är det svårt att
frigöra sig från tanken att rättens uppenbart negativa inställning gentemot Per

168 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 49.
169 Se exempelvis det ovan refererade intyget rörande Jöns Nyberg (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:106,
Vt 1863 § 74, bilaga Fö) och Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 86.
170 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 48. Denna gång skrev rätten bland annat: ”Men Pehr
Hansson förblef döf för alla föreställningar jemte de påminnelser käranden Olofsdotter gjorde honom om
de mångfalldiga gånger han, efter att hafva öfvervälldigadt henne för tillfredställande av sin köttsliga 
begärelse, sedermera fortfarande brukat henne för utöfvandet deraf.”
171 Det ingår således i kolumnen för ofullständiga mål i tabell 23, sid. 180.
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haft en påverkan på målets utgång, även om prästen naturligtvis också kan ha
utövat ett inflytande på honom, som gjorde att han avstod från edgången. 
Det bör hur som helst understrykas att den attityd gentemot Hansson som

kommer fram i protokollet är både unik och anmärkningsvärd. Visserligen rör
det sig om ett enskilt fall, men det är svårt att se att de formuleringar som före -
kommer i protokollet inte ger ytterligare stöd för det framförda påståendet att
det fanns en jämförelsevis större vilja och benägenhet hos häradsnämnden i
Sollefteå att verka för att ett antal faderskap skulle fastställas. Även om också
mannens utomäktenskapliga sexualitet kunde fördömas av många, kan det
verka troligt att dylika fraser knappast använts i ett rättegångsprotokoll i en
miljö där ett ”oäkta” barn medförde en långtgående stigmatisering för kvinnan.

Erkännanden

Något som även var unikt för Sollefteå var att faderskapet i två fall fastställdes
därför att svaranden medgav det inför rätta.172 Annars nekade de stämda män-
nen konsekvent. I båda fallen där faderskapet medgavs handlade tvisten om
underhållets storlek. Exempelvis erbjöd drängen Olof Petter Olofsson från
Mo i Resele församling fattighjonet Stina Olsdotter i Höven, samma försam-
ling, 10 riksdaler om året i stället för de 25 hon krävt i stämningen. Eftersom
Olofsson erkänt sig vara far till barnet gick emellertid rätten på kärandens
linje och fastställde underhållet till 25 riksdaler om året, och därtill att han
skulle ersätta rättegångskostnaderna och hennes barnsängskostnader med de
begärda 36 riksdalerna riksmynt.173 Även i det andra fallet fastställde rätten
kvinnans anspråk, som uppgick till 30 riksdaler per år plus sammanlagt 39
riksdaler för rättegångskostnaderna och utgifter i samband med förloss -
ningen.174 Någon fullt utvecklad praxis för vad ett skäligt belopp kunde vara
verkar inte ha funnits, utan det var upp till kvinnan att i stämningen begära
det hon ville ha inom rimliga gränser. Underhållsanspråken i Sollefteå uppgick
vanligen till mellan 25 och 50 riksdaler per år. Det borde således i teorin ha
kunnat vara möjligt att motivera en sänkning till 25 riksdaler i det senare fal-
let, men rätten valde alltså att gå på kvinnans linje.175 Också denna aspekt

172 Skriftliga förlikningar upprättade utanför domstolen som stadfästes av rätten är ej inberäknade.
173 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:110, Vt 1865 § 37, 110.
174 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:109, Ht 1864 § 11.
175 Storleken på beloppen kvinnorna krävde i stämningarna varierade. Några tydliga skillnader mellan rät-
terna har inte kunnat konstateras, bortsett från att de flesta i Nordmaling överlät till rätten att pröva ett
skäligt belopp. I en inlaga till Svea hovrätt hävdade den tidigare omnämnde Per Gustaf Block att de 50
riksdaler Brita Christina Ersdotter krävt är ”vida högre än vad ortens sed medgifver” (RA, Svea Hovrätt,
Huvudarkivet, EVIb2aa:855, Utslagsakt nr 473), vilket kan tyda på att lokal praxis kunde medföra inte
obetydliga skillnader i underhållens storlek. Brita Christina var dock inte ensam om att ha krävt 50 riks-
daler vid Sollefteå häradsrätt (Se HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101; AIa:106, Vt 1863 
§ 42, 67; AIa:114a, Ht 1867 § 211). Även i Nordingrå krävdes dock i de flesta fall belopp mellan 25 och 50
riksdaler per år tills barnet fyllt 15 år. Om faderskapet fastställdes fick kvinnan i de flesta fall det belopp
hon krävt, eller marginellt mindre. Det enda nämnvärda undantaget är det ovan refererade fallet mellan
Babba Stina Ersdotter och Lars Ersson Englund, där rätten av okända skäl halverade underhållet från 50
till 25 riksdaler (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 105).
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skul le således kunna tala för att kärandesidan favoriserades vid Sollefteå
härads rätt, även om jämförbara fall där tvisten enbart gällde beloppet saknas
från de andra häradsrätterna. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla de typer av utfall som var unika
för Sollefteå häradsrätt, liksom rättens agerande i målet mellan Olofsdotter
och Hansson, ger stöd för att det fanns en jämförelsevis större vilja hos rättens
ledamöter att faderskap skulle fastställdas. I detta avseende är det särskilt
rele vant att lyfta fram praktiserandet av fyllnadseden – inte minst att den 
anförtroddes den troligen något efterblivna Babba Stina Ersdotter – samt att
ett par faderskap i Sollefteå fastställdes mot mannens nekande utan inbland-
ning av edgång, trots att det normalt inte förekom i faderskapsrättegångar.
Att jämförbara fall saknas vid de andra rätterna kan tolkas som en indikation
på en mindre social utsatthet för kvinnorna i Sollefteå tingslag, som tog sig i
uttryck i större möjligheter att vinna en faderskapsrättegång än vid de andra
båda häradsrätterna. Noteras bör också att häradsrätten i Sollefteå gick på
kvinnans linje i de två fall där tvisten gällde underhållets storlek.

Utfall av edgång

Låt oss så titta närmare på hur många av de utdömda värjemålsederna som
fullgjordes av de svarande männen. Åtminstone i den mån de falskeligen svor
sig fria, kan det säga något om hur accepterat det var i ett område att på det
sättet fria sig från en faderskapsanklagelse. Benägenheten att göra det kan
onekligen misstänkas ha varit knutet till normer i lokalsamhället och därmed
ett indirekt mått på den sociala utsattheten.176 I enlighet med den hypotes
som framfördes i kapitel 3, bör det sociala trycket på barnafadern att han
skulle ta sitt ekonomiska ansvar ha varit mindre i miljöer där ogifta mödrar
och utomäktenskapliga barn var jämförelsevis illa omtyckta. Även om reli-
giösa skäl naturligtvis kan ha verkat hindrande, bör det i så fall sannolikt ha
ökat benägenheten för män att falskeligen svära sig fria. Det kan därför vara
relevant att fråga sig om fler män fullgjorde en värjemålsed i Nordmaling och
Nordingrå i jämförelse med Sollefteå? Det är huvudfrågan i detta avsnitt, men
resultaten problematiseras också med ett resonemang om männens trovär-
dighet och i vilken grad man kan utgå från att rätt män var stämda, vilket
också innefattar ett jämförande resonemang om kvinnornas benägenhet att
avlägga de fyllnadseder som ålades dem vid Sollefteå häradsrätt.
Även om det rör sig om ganska få fall går det att konstatera en tydlig tendens

till att flest män svor sig fria i det omvittnat religiösa Nordingrå. Där fullgjorde
5 män av sammanlagt 13 sina ålagda värjemålseder, genom att de lade två

176 Det är också tänkbart att det sociala trycket i vissa fall kunde få en oskyldig man att avstå från att svära.
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fingrar på bibeln och intygade att de inte haft samlag med käranden vid en
tidpunkt då hon kunde ha blivit havande.177 I Nordmaling var det en man av
sex och i Sollefteå inte en enda i totalt nio kompletta mål som kom att avlägga
en värjemålsed. Som berörts hade däremot en ed utan tvekan blivit avlagd,
om inte den i inledningen nämnda Cajsa Lisa Björner – på ett liknande sätt
som karaktären Helga i Tösen från Stormyrtorpet – återkallat målet vid det
rättegångstillfälle den skulle avläggas. Räknar man in de ofullständiga målen
i Sollefteå kan man konstatera att endast en man av totalt 11, som där ålagts
att värja sig med ed, var beredd att göra det vid det rättegångstillfälle då den
var utsatt att avläggas (att siffran 12 uppges i tabell 25 beror på att en man
ålades edgång i två separata mål).178

Det fanns naturligtvis en stor möjlighet att männens benägenhet att svära
sig fria åtminstone till en del var beroende av den egna religiösa övertygelsen.
Detta har, som framgick av forskningsläget (kapitel 1), tidigare framförts av
Marie Lindstedt Cronberg, som menar att man närapå kan använda de
edgångsfall hon studerat som ett mått på ”individernas religiositet”.179 Det
förutsätter givetvis att mannen inte var oskyldig. Lindstedt Cronberg resonerar
också kring att det verkar ha varit betydligt lättare att ljuga inför rätten under
pågående förhandling jämfört med att svära falskt på bibeln.180 Det verkar också
vara ett högst rimligt påstående utifrån föreliggande undersökning. Som
framkommit ovan är det också uppenbart att rätten i många fall – för att inte
säga alla – inte satte någon större tilltro till männens nekanden och undan -
flykter. Att det sammanlagt endast var 6 av 30 män vid de tre häradsrätterna
som fullgjorde en värjemålsed, ger onekligen också fog för att de allra flesta av
dem var korrekt utpekade och stämda. Det kan därmed konstateras att det på
Ångermanlands landsbygd under 1860-talet fortfarande för de flesta medförde
stor vånda att svära falskt på bibeln. Det är således tydligt att religionen ännu
vid denna tid verkade i kvinnornas och barnens favör när mål där värjemålsed
hade utdömts skulle avgöras, vilket ju också är i enlighet med de resultat som 
Lindstedt Cronberg och Furuhagen presenterat beträffande tidigare perioder.181

177 En man svor sig fri från två käromål vid Nordingrå häradsrätt, därav siffrorna 6 av och 14 i tabell 25.
178 Hade värjemålseden avlagts i något av de av mål som inte är kompletta, hade det knappast varit ofull-
ständigt (inte återfunnits igen i domboken efter att målet skjutits upp), utan i så fall hade det tillfälle när
eden svors självklart noterats i domboken.Därför är det relevant att bland de ej avlagda även räkna in de
tre utdömda ederna i mål vars slut inte återfunnits i Sollefteå häradsrätt protokoll. Det är för övrigt troligt
att många ofullständiga mål förlikades utanför rätten.
179 Lindstedt Cronberg 1997, s. 156.
180 Lindstedt Cronberg 1997, s. 157.
181 Lindstedt Cronberg 1997, s. 157; Furuhagen 1996, s. 179f. Som framgår av forskningsläget (se kapitel
1, sid 25f) var det i dessa undersökningar 4 av 11 respektive 2 av 7 av de män som ålagts värjemålsed som
svor sig fria. I Lisbeth Rudins undersökning fullgjorde 3 av 18 män edgångsproceduren (Rudin 1990, s. 36),
vilket således är i linje med såväl föreliggande studie som Furuhagen och Lindstedt Cronberg. Elisabeth
Reuterswärd skriver också i handboken Fader okänd, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund, att ”en 
genomgång av en mängd rättegångshandlingar”, visat att de flesta män inte fullföljde edgångsproceduren,
men hon uppger varken siffror, tidsmässig avgränsning eller källhänvisningar (Reuterswärd 2016, s. 18).
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Furuhagens påstående om att eden var ett påtryckningsmedel för att få till
stånd ett (tyst) erkännande och därmed ett fastställande av faderskapet verkar
således även beträffande denna period vara relevant att betona, snarare än att
som Per Bolin-Hort framhålla att mannens ord väg de tyngst för att han vanligen
fick möjligheten att värja sig med ed innan han kunde fällas i ett faderskaps -
mål.182 Intressant är dock att det är i Sollefteå, det tingslag där religionen hade
den omvittnat minsta betydelsen, som vi finner den minsta andelen män som
var benägna att svära sig fria. Även i Nordmaling, där en man av sex fullgjorde
en edgång var benägenheten att svära sig fri liten, vilket stämmer bättre med
områdets religiösa prägel. I det likaledes jämförelsevis religiösa Nordingrå,
verkar det däremot alltså ha varit lättare att svära sig fri, vilket fem män av
åtta som inte ingick förlikning gjorde. Även om man naturligtvis inte kan
förutsätta att de alla svor falskt, ger det onekligen upphov till misstankar att
en mer negativ syn på det ogifta moderskapet gjorde att det var mer accepterat
för männen att värja sig med ed i Nordingrå eftersom synen på deras försörjar -
roll inte var densamma som i exempelvis Sollefteå. Eller med andra ord att
man i lokalsamhället i större utsträckning ansåg att en övergiven kvinna med
ett utomäktenskapligt barn hade sig själv att skylla på grund av en jämförelsevis
större social utsatthet. Precis som inte minst rätten i Sollefteå verkade anse
framstår dock många nekande män som allt annat än trovärdiga, varför ett
rim  ligt antagande är att ett antal av de som fullgjorde eden svor falskt.183

Beträffande fyllnadsederna vid Sollefteå häradsrätt är det tydligt att de kvin -
nor som i de fallen ålagts att infinna sig hos sin församlingspräst för under vis 
ning om edens vikt och vådan av mened, inte alls brottades med samma vånda
som de flesta män som dömdes till värjemålsed. Så vitt framgår av proto kollen,
svor fem av sammanlagt sju kvinnor eden utan märkbar tvekan vid första
möjliga tillfälle efter att de hade godkänts av prästen. I fyra av fallen, inklusive
den omnämnda Babba Stina Ersdotter, fick de det nödvändiga intyget första
gången, medan den likaledes ovan nämnda Brita Christina Ersdotter remitte -
ra des till prästen två gånger innan hon blev godkänd. Till skillnad från många
män infann hon sig dock i tid för undervisningen båda gångerna.184 I de två fall 
där kvinnan inte avlade någon fyllnadsed, trots att den utdömts, var omständig -
he terna speciella. Det ena var det refererade mellan Hedvig Christina
Hansdotter och Olof Bylund där rätten alltså i stället biföll käromålet utan
edgång, men även Hansdotter hade godkänts av prästen vid första möjliga till -
fälle. I det andra var orsaken till att eden inte avlades av allt att döma att svaran -
den i en förlikning så gott som gick med på kvinnans krav i och med att avtalet

182 Furuhagen 1996, s. 110; Bolin-Hort 1998, s. 63. Se även forskningsläget kapitel 1, sid. 25f. 
183 Resonemanget om hur accepterat det var att svära kan dock förvisso också till en del ses mot bakgrund
av att även oskyldiga män, i den mån det förekom sådana, kan ha bävat för att möta prästen och känt på-
tryckningar att medge faderskapet.
184 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 97, AIa:109, Ht 1864 § 90.
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Tabell 25. Utfall i mål där värjemålsed utdömdes.

Kommentarer: Årtalen i tabellen är när målen inleddes. Att mannen avstod edgången är liktydigt med att
den inte fullgjordes, i vilket fall han ”ansågs hafva åt eden brustit”, varför kvinnan och barnet i sådana fall
tilldömdes ett underhåll. I Nordingrå svor sig en man fri från två faderskap, efter att stämts av två olika
kvinnor. Även i Sollefteå dömdes en man att värja sig med ed i två separata mål, varav det ena förlikades
och det andra är ofullständigt. Ett av de två återkallade målen i Sollefteå återkallades den dag mannen skulle
avlägga eden. Det andra återkallades antagligen därför att kvinnan satt i fängelse.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, 1862–69 AIa: 104–117 (1862–69), Nordingrå häradsrätt, 
AIa: 75–90 (1860–69) och Nordmalings häradsrätt, AIa: 67–89 (1860–71).

Tabell 26. Utfall i mål där fyllnadsed för kvinnan utdömdes vid Sollefteå
häradsrätt 1862–67. 

Kommentar: I kolumnen för fullgjorda eder ingår målet mellan Brita Christina Ersdotter mot Per Gustaf
Block, vars verkan senare upphävdes av Högsta domstolen (Kungl. Maj:t).

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt 1862–69 AIa: 104–117 (1862–69).

låg nära det belopp som käranden, den tidigare omnämnda Brita Catharina
Ring, hade krävt i stämningen.185 Hon fick de 20 riksdaler per år hon begärde,
samt 20 riksdaler för förlossningskostnaden och 50 riksdaler för rättegångs -
kostnaderna. Den enda skillnaden var att det i stämningen yrkats ytterligare
10 riksdaler eller sammanlagt 30 för förlossningskostnaden. Denna marginella
skillnad gör naturligtvis ett resonemang om att hon skulle ha förlikat målet på
grund av en rädsla att svära på bibeln mindre troligt. Det faktum att de övriga
fem kvinnorna fullgjorde eden och svor på att endast svaranden kunde vara
fadern, visar på vilken fördel det även i praktiken var för kvinnorna att fyllnads -
eden tillämpades. Ingen av dem som ålagts fyllnadsed blev alltså utan underhåll.

185 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 44, AIa:105, Ht 1862 § 88, AIa:106, Vt 1863 § 89 1/2.
Förlikningen ingicks under perioden mellan det ting där fyllnadseden utdömdes och det ting där den var
utsatt att avläggas.

 

 

 

 
 

Utdömda  
Värjemålseder
 

Utfall  Målet 
ofullständigt 

Svor sig fri Avstod Förlikn. Återkallat  
av kvinnan 

Sollefteå häradsrätt 1862–67 12 0 3 4 2 3 

Nordingrå häradsrätt 1860–69 14  6 3 5 0 0 

Nordmalings häradsrätt 1860–69 6 1  2 3 0 0 

Totalt 32 7 8 12 2 3 

 
 

 

Antal fyllnadseder Fullgjorda eder Förlikning Faderskapet fastställt p.g.a. 
indirekt erkännande  

 
7 
 

 
5 

 
1 

 
1 
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Mot bakgrund av att en del av att de män som inte fullgjort edgången hade
nekat till faderskapet, framstår också kvinnorna onekligen som mer trovärdiga
även rent objektivt, det vill säga inte bara i rättens ögon.

Förlikningar

Fyra av tio faderskapsrättegångar i Nordmaling och knappt var tredje vid
härads   rätterna i Nordingrå och Sollefteå förlikades innan rätten hade förkun-
nat något utslag. De flesta sådana privata uppgörelser ingicks under tiden mel-
lan två ting efter att målet skjutits upp.186 Sådana avtal stadfästes sedan i vissa
fall av rätten varför de även blev juridiskt bindande. I dessa förlikningar accep -
 terades utan undantag de överenskomna underhållsbeloppen av domstolen.
Som Lindstedt Cronberg också noterat tog man nämligen ingen hänsyn till
barnets intressen i förhållande till föräldrarna oavsett hur låga belopp som 
avtalats.187

I föreliggande studie hade det kunnat vara intressant att jämföra förlik nings -
beloppen vid respektive rätt i förhållande till vad kvinnan krävt i stäm ningen.
Vid sådana uppgörelser är det möjligt att männen kunde ha kom mit undan
med ett relativt sett lägre belopp i områden där ogifta mödrar stig matise rades
i högre utsträckning. Då, med något enstaka undantag, endast proto  kol len från
Sollefteå lämnar några upplysningar om förlikningsbeloppen omöjlig gör emel -
ler tid källäget en sådan jämförelse. Låt oss ändå kort undersöka vad protokollen
från Sollefteå avslöjar, där det i 6 av 10 förlikade fall finns uppgift om såväl det
i stämningen begärda underhållet, som det slutgiltiga för lik  ningsbeloppet. 
Tor par dottern Brita Margareta Gran från Höven i Resele socken hade exem -
pelvis i sin stämning krävt att arbetaren Erik Ulin från Österås i Eds socken
skulle betala 25 riksdaler riksmynt i 16 år i uppfostrings bidrag för hennes
dotter Maria Johanna. Efter att Erik uteblivit från målets två första förhand -
lingar, meddelades när målet togs upp på vintertinget 1863 att de kommit
överens om att han skulle betala Brita Margareta 100 riksdaler som ett engångs -
belopp. Det motsvarade en fjärdedel av det begärda beloppet.188 Även i två
andra fall uppgick en ingången förlikning till 100 riksdaler ”i ett för allt”, medan
de övriga tre fallen innebar mindre sänkningar och således mer vedertagna
under hållsbidrag.189 Kvinnans relativt starka position vid Sollefteå häradsrätt
var alltså ingen garant för att hon inte kunde acceptera avsevärt lägre belopp

186 Det var betydligt vanligare än en förlikning under en pågående rättegångsförhandling, vilket dock även
förekom.
187 Lindstedt Cronberg 1997, s. 177.
188 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 123, AIa:105, Ht 1862 § 76, AIa:106, Vt 1863 § 62.
189 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:104, Vt 1862 § 67, AIa:105, Ht 1862 § 37, AIa:106, Vt 1863 § 26, AIa:107,
Ht 1863 § 35, Ala:108, Vt 1864 § 36; Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 22, AIa:109, Ht 1864 § 15, 
§ 109, AIa:110, Vt 1865 § 19, AIa:111, Ht 1865 § 30; Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 78, AIa:106,
Vt 1863 § 74, AIa:107, Ht 1863 § 77; Sollefteå häradsrätt, AIa:106, Vt 1863 § 67, AIa:107, Ht 1863 § 89,
AIa:108, Vt 1864 § 111; Sollefteå häradsrätt, AIa: 109, Ht 1864 § 144, AIa:110, Vt 1865 § 123, AIa:111, Ht
1865 § 173.
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190 Lindstedt Cronberg 1997, s. 289f. Se även ibid, s. 177f.

vid en förlikning och det hänger nog till stor del samman med den komplicerade
rättsprocessen. Den gjorde att rättegången ibland kunde pågå i två år eller mer,
då målen hade en tendens att skjutas upp flera gånger och att ting bara hölls
två gånger per år i Norrland. Det gjorde kvinnorna och barnen mer ekonomiskt
utsatta eftersom de stod utan underhåll så länge processen pågick. Av den
anledningen kunde en ogift moder säkert ibland tänka kort siktigt och relativt
snabbt gå med på en ofördelaktig förlikning och därför bör dessa resultat
antagligen inte relateras så mycket till den sociala utsatt heten. Samma feno -
men har för övrigt observerats av Lindstedt Cronberg som betonar att ”kvin -
nans förhandlingsposition var svag” och att mannen hade en för del i och med
att han kunde hota att neka till faderskapet.190

Social tillhörighet

Möjligheterna att vinna ett faderskapsmål kan ha haft ett samband med kvin-
nornas socialgruppstillhörighet i förhållande till männens. Om så var fallet
kan det exempelvis ha begränsat möjligheterna för en kvinna ur underklassen
att framgångsrikt stämma en man med en högre social status eftersom hon
inte bedömdes ha samma tillförlighet på grund av det sociala underläget. Möj -
lig heten för exempelvis en torpardotter att få rätt mot en bondson kan även
i viss mån ha varit korrelerad till de rådande attityderna gentemot ogifta möd-
rar i ett område och således ett mått på den sociala utsattheten. I en miljö
där utomäktenskaplighet kraftigt fördömdes kan ett sådant socialt underläge
ha gjort det svårare jämfört med om kvinnan i stället själv varit en bonddotter.
Av intresse är naturligtvis också den sociala spridningen beträffande vilka
som stämde och vilka män som blev stämda, då även huruvida ett fall kom
inför rätta kan ha påverkats av lokalt betingade normer. Om kvinnorna i dessa 
rättegångar hade en högre, eller likartad social tillhörighet som männen,
skulle det kunna tyda på inte obetydliga barriärer mot att ens väcka talan
mot män med en högre social status, vilket också bör ha varit negativt korre-
lerat till den sociala utsattheten. Denna analys är även relevant för om några
av de ovan presenterade slutsatserna beträffande vilken bevisning som kräv-
des i viss mån bör omvärderas, i fall det kan misstänkas att parternas sociala
status kan ha haft betydelse för målens utgång. 
I tabell 27 åskådliggörs en schematisk uppdelning över vilken samhällsklass

kvin norna och männen i kompletta faderskapsmål tillhörde. Siffran inom paren   -
tes är antalet fall som slutade med underhåll till kvinnan, genom en dom eller
förlikning. Trots att underlaget är litet och att hänsyn inte kunnat tas till
omständigheterna i respektive fall, verkar det tämligen klart att eventuella
klassmässiga skillnader inte inverkade nämnvärt på målens utgång. Exem pelvis
tillerkändes en tydlig majoritet av de kvinnor som tillhörde den lägsta social -
gruppen ett underhåll. Lejonparten av dessa var pigor. Ett prob lem i samman -
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191 Som framgår av tabell 27 hade männen generellt en högre klasstillhörighet även om socialgrupp 7 inte
tas med i analysen. Detsamma gäller om kvinnornas fäders titlar används genom länkning till den mikro-
demografiska studien. 

Tabell 27. Socialgruppsindelning för kärande och svarande i faderskapsmål
som inleddes vid Sollefteå häradsrätt 1862–67, samt vid Nordingrå 
respektive Nordmalings häradsrätt 1860–69.

Kommentarer: Siffrorna inom parentes är antalet fastställda faderskap. Ingen vikt har lagts vid om målet
avgjordes genom dom eller om det förlikades. Endast de fall där både mannens och kvinnans sociala till-
hörighet framgår av domboken ingår. Till skillnad från i de mikrodemografiska studierna, där deras fäders
titlar används, är kvinnornas sociala tillhörighet således baserad på deras egna titlar i de fall de uppgavs
när rättegången tog sin början. Det beror på att inte alla kvinnor i dessa faderskapsmål ingår i den mikro-
demografiska studien, vilket särskilt är fallet i Sollefteå, där relativt många av de barn som förekommer 
i rättegångarna var födda före undersökningsperiodens början.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt 1862–67 AIa:104–117 (1862–69), Nordingrå härads   rätt 
AIa: 75–90 (1860–69) och Nordmalings och Bjurholms häradsrätt AIa: 67–89 (1860–71).

hanget kan vara att de flesta av dem från början hade en högre social bakgrund,
men titulerades pigor eftersom de hade en sådan tjänst eller var i den ålder då
de det var vanligt att kvinnor benämndes ”piga”. Inte heller om hänsyn tas till
det framträder dock några klassmässiga skillnader beträffande möjligheterna att
vinna en faderskapsrättegång. Det är intressant med tanke på att de stämda
männen generellt hade en högre klasstillhörighet än kvinnorna.191

Förvisso fastställdes de flesta faderskap, om inte annat genom förlikning.
Det går emellertid inte heller att konstatera att socialgruppstillhörigheten hade
någon betydelse beträffande de män som svor sig fria, varav alltså fem av sex
hörde hemma Nordingrå tingslag. Det är också intressant av notera att fader -
skapet fastställdes i båda de fall där mannen tillhörde överklassen, det vill säga

 
 

Socialgrupp Sollefteå Nordingrå  Nordmaling 
Kärande Svarande  Kärande Svarande Kärande Svarande 

1 Storföretagare, högre 
tjänstemän, m.fl. 

0 0 0 0 0 0 

2 Lägre tjänstemän, 
småföretagare, hantverkare 
med mästartitel m.fl.  

1 (1) 1 (1) 0 1 (1) 0 0 
 

3 Bönder, brukare, 
arrendatorer 

3 (2)  6 (5)  2 (2) 12 (7) 1 (0) 4 (2) 

4 Hantverkare utan 
mästartitel, kvalificerade 
yrkesarbetare 

0 0 1 (0) 1 (0) 0 2 (1) 

5 Okvalificerade arbetare  0 1 (1) 0 1 (1) 0 2 (2) 

6 Torpare, soldater och 
motsv. 

1 (1) 0 4 (2) 3 (1) 0 0 

7 Jordbruksproletariat m.fl.  19 (16) 16 (13) 12 (6) 1 (0) 8 (6) 1 (1) 

Totalt 24 (20) 24 (20) 19 (10) 19 (10) 9 (6) 9 (6) 
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socialgrupp 1 och 2. Dessa utgjordes dels av en skeppare i Nordingrå, som inte
fullgjorde en edgång efter att ha stämts av en bonddotter, samt av en lanthand -
lare i Sollefteå, vars mål förlikades. Han betalade för övrigt fullt skäliga 80
riksdaler till en piga för de två år som hennes, vid tiden för rättegången, avlidna
barn levde.192 Däremot är det naturligtvis ändå möjligt att ett socialt underläge
kunde verka hindrande för att män ur överklassen stämdes, exempelvis om
barnafadern var son till en brukspatron, men på grund av de många okända
fäderna går det inte att uttala sig om hur det förhöll sig med den saken.193

Av någon anledning var det en större andel drängar som stämdes i Sollefteå,
där hela 13 mål stod mellan en piga och en dräng. Bland parterna i de få målen
i Nordmaling var den sociala distributionen mera blandad, medan en relativt
stor andel av de stämda männen i Nordingrå tillhörde bondeklassen. Det är
dock ytterst osäkert om exempelvis det färre antalet stämda män ur bonde -
klassen i Sollefteå ska tillskrivas någon annan betydelse än att det kan ha varit
vanligare där att barnafäderna tillhörde det lägre samhällsskiktet.
Det faktum att kvinnornas möjlighet att vinna målen inte i någotdera områ -

det verkar ha varit negativt korrelerad till den sociala tillhörigheten, illustrerar
ändå sammanfattningsvis att det fanns en viss vilja hos samtliga härads rätter
att fastställa ett antal faderskap oavsett parternas sociala status. Så hade knap -
past varit fallet i en miljö där ogifta mödrar mer eller mindre automatiskt hade
stigmatiserats.

Frekvensen faderskapsmål

Åtminstone i de fall där barnafadern tillhörde medel- och underklassen verkar
alltså inte den sociala tillhörigheten ha haft något inflytande på varken möjlig -
heterna för kvinnan att vinna ett mål, eller för om det kom inför rätta. Ande-
len utomäktenskapliga födslar som gav upphov till en faderskapsrättegång
kan ändå vara relevant för den sociala utsattheten, inte minst om det skulle
finnas betydande skillnader mellan områdena i det avseendet. Det kan ha
fun  nits and ra barriärer mot att stämma än ett socialt underläge, t.ex. att det
var för knip  pat med en stor skam att föra saken inför rätta. Sådana normer
kom till ut  tryck genom den textskylt från stumfilmsversionen av Tösen från 
Stor         myrtorpet som nämndes i inledningen. Som beskrevs där vågade ju
huvud    karaktären Helga först inte gå in i rättssalen på grund av den stränga
syn på äktenskapet som var rådande i bygden.
Som den uppmärksamme kunnat sluta sig till genom en jämförelse med det

som presenterats i den mikrodemografiska studien i kapitel 3, var det endast
en relativt liten minoritet av de utomäktenskapliga födslarna som ledde till 

192 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:84, Ht 1864 § 5; Sollefteå häradsrätt, AIa:108, Vt 1864 § 111.
193 Däremot tyder det mesta på att män ur överklassen bara var fäder till en mindre andel av de utom -
äktenskapliga barnen, låt vara att mörkertalet är stort. Sigrid Håkanson menar t.ex. utifrån sin studie av
Åtvid och Tofteryd perioden 1750–1850 att föräldrar till utomäktenskapliga barn vanligen hade en liknan -
de social tillhörighet och att de hade sitt ursprung i det lägsta samhällsskiktet (Håkanson 1999, s. 84ff).
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en faderskapsrättegång. Det fanns vissa variationer mellan områdena. I
Nordmaling förekom i en faderskapsrättegång 12 procent av de kvinnor som
födde minst ett utomäktenskapligt barn under de år som den mikrodemo -
grafiska studien utgår från.194 Vid Sollefteå häradsrätt var motsvarande andel
18 procent av de ogifta mödrarna och i Nordingrå 21 procent. Andelarna är
liknande om jämförelsen begränsas till de kvinnor som ingår i huvudkohorterna
i den mikrodemografiska studien (se kapitel 3).195 Detsamma gäller om man i
stället utgår från antalet utomäktenskapliga födslar och räknar in samtliga barn
till repeaters. 
Det är möjligt att hårdare attityder gentemot ogifta mödrar kan ha haft en

inverkan på att jämförelsevis få fall kom inför rätta i Nordmaling, men det måste
sägas vara osäkert om så var fallet. Förutom att underlaget är relativt litet finns
det inget som tyder på att det var svårare för kärandesidan att vinna ett mål i
jämförelse med Nordingrå – där ju fler män svor sig fria – varför det inte verkar
troligt att fler avstod från att stämma av den anledningen. Huruvida en större
skam gjorde att fler kvinnor i Nordmaling avstod från ta saken inför rätta går
inte heller att uttala sig om. Oavsett i vilken miljö ett utomäkten skapligt barn
var fött var det nog däremot många kvinnor som ansåg att det inte var värt
intrånget i den personliga integriteten att inför rätta exempelvis tvingas höra
vittnen berätta detaljer från självupplevda intima situationer.196Det senare inte
minst om mannen ändå saknade nämnvärda tillgångar. I sådana fall var det
ändå högst osäkert om kvinnan skulle få sina pengar, även om hon vann.197

Det fanns också ett flertal andra orsaker till att de flesta ogifta mödrar inte
stämde barnafadern. Som tidigare berörts var exempelvis privata uppgörelser,
ofta i form av engångssummor i det tysta, inte helt ovanligt.198 På det viset slapp
såväl kvinnan som mannen att behöva utstå en offentlig process, men hur
vanligt det var med sådana avtal är omöjligt att ha någon närmare uppfattning
om, då de sällan eller aldrig lämnat avtryck i några källor.199 Ett antal av barnen

194 Med det avses samtliga kvinnor som födde ett utomäktenskapligt barn perioden 1860–69 i Nordmaling
och Nordingrå, respektive 1863–65 i Sollefteå. 
195 Motsvarande andelar för kvinnorna i huvudkohorterna var: 15 procent (Nordmaling), 17 procent 
(Sollefteå) och 19 procent (Nordingrå). I talen inberäknas stadfästa förlikningar. 
196 Se SCB 1917, s. 4.
197 Isberg 1959, s. 127. I förarbetet till Lag om barn utom äktenskap nämns att det inte var ovanligt att
kvinnan och barnet blev helt utan underhåll även om ett sådant fastställts i domstol. Som anledning uppges
att mannen ofta saknade ”andra tillgångar än sin arbetskraft”, vilket omöjliggjorde utmätning. (Lagbered-
ningen 1915, s. 71)
198 Isberg 1905, s. 13. Som anledningar till att så många avstod från att stämma nämner Hagbard Isberg
också problem med att hitta någon som kunde hjälpa kvinnan med rättegången, samt att ”mången mor
var för stolt för att ha någon befattning med och stå i ’tacksamhetsskuld’ till den, som var så simpel att
han svikit henne och deras gemensamma barn” (Isberg 1959, s. 127).
199 Som framgått verkar en privat uppgörelse dock i ett skede ha varit på gång i det ovan nämnda målet
mellan Babba Stina Ersdotter och Lars Ersson Englund, i utbyte mot att hon inför andra lät påskina att
han inte var barnafadern (HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:105, Ht 1862 § 101).
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legitimerades ju också så småningom genom föräldrarnas giftermål, varför en
rättegång inte var nödvändig. En del kvinnor hoppades fortfarande på äkten -
skap med barnafadern, en utsikt som i den mån den var realistisk oftast för -
svann som en följd av stämningen.200 Enligt SCB-undersökningen om fader -
skaps rättegångar åren 1910 och 1913 spelade även ren okunnighet in för att
en icke obetydlig grupp ogifta mödrar inte drev saken till domstol.201 Som
framkommit i detta kapitel behövdes ju också i normala fall bevisning som
antydde att parterna haft samlag under konceptionstiden och säkerligen visste
många att det inte var lönt att väcka faderskapstalan om det inte gick att
uppbringa tillbörliga vittnesmål. I de undersökta områdena under 1860-talet
var det ändå relativt sett fler faderskap som fastställdes i domstol än i hela
landet under åren 1909–12. Räknat på samtliga utomäktenskapliga födslar i
riket fastställdes då efter en faderskapsrättegång färre än 5 procent, vilket till
stor del berodde på att de allra flesta kvinnor inte stämde barnafadern till
tinget. Över 80 procent av de som stämde fick nämligen ett underhåll fastställt
i första instans.202 Sammanfattningsvis bör betonas att en stor majoritet av de
ogifta mödrarna inte drev saken till domstol och att inga säkra skillnader mellan
områdena har kunnat konstaterats, även om det var något mindre vanligt med
faderskapsrättegångar i Nordmaling. 

Kvinnor dömda för lönskaläge

Beträffande lönskalägesbrott tillämpades vid Nordmalings häradsrätt i början
av 1860-talet en annorlunda praxis än vid rätterna i Sollefteå och Nordingrå.
I Nordmaling bötfälldes nämligen i enlighet med gällande lag de kvinnor som
födde tre utomäktenskapliga barn eller fler fram till att lönskaläge avkrimi -
naliserades för kvinnan år 1864. Som berördes i kapitel 2 avskaffades det
världsliga straffet för kvinnan för första och andra resan lönskaläge 1810, men
det hade uppenbarligen blivit mer och mer vanligt att man slutade åtala kvinnor
för det brottet även när hon fött tre eller flera utomäktenskapliga barn. I 
Sollefteå och Nordingrå finns 1860–64 – trots att kyrkboksstudien avslöjar att
det fanns flera som borde ha åtalats – inte en enda domboksparagraf som rör
lönskaläge för kvinnor.203 I Nordmaling fälldes däremot bland annat fattighjonet
Anna Lovisa Ersdotter 1864 att böta hela 40 silvermynt efter att ha fött sitt

200 Se SCB 1917, s. 4: ”Fruktan att stöta bort barnafadern torde nog också understundom avhålla modern
från att anhängiggöra talan för utfående av barnuppfostringsbidrag, ty efter dylik stämning brister i regel
bandet dem emellan”. 
201 SCB 1917, s. 4.
202 SCB 1917, s. 5. Ungefär 5,7 procent av de utomäktenskapliga födslarna 1909–12 gav upphov till en 
faderskapsrättegång som avgjordes i första instans.
203 I den demografiska studien ingår tre kvinnor i Nordingrå, respektive fyra kvinnor i Sollefteå tingslag,
som födde ett utomäktenskapligt barn under åren 1860–63 och vilka sedan tidigare hade minst två utom -
äktenskapliga barn.
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femte utomäktenskapliga barn.204 Således indikeras en mindre tolerant attityd
gentemot ogifta mödrar i Nordmaling – eller åtminstone mot dem som fött tre
illegitima barn.

Sammanfattande diskussion

Som även indikeras av antalet fällande domar kan det konstateras att det
under 1860-talet var lättast för kvinnan att vinna en faderskapsrättegång vid
Sollefteå häradsrätt. Delvis berodde det på det faktum att rätten faktiskt i viss
mån mer eller mindre aktivt påverkade utgången av några mål på sätt som
saknar motstycke vid de andra två häradsrätterna. Grovt sett kan det sägas
bero på tre olika ”fenomen”, som var unika för Sollefteå.
I fem fall vid Sollefteå häradsrätt avgjordes för det första tvisten med att

kvinnan i strid med gällande lagstiftning gick så kallad fyllnadsed på att endast
den stämde mannen kunde vara far till barnet. Visserligen kände rättens
ledamöter helt uppenbart inte till att de begick ett processuellt fel när de utfär -
dade dessa domar, men det ska ändå understrykas att förfarandet inte förekom
vid de andra två häradsrätterna och häradshövdingen bör ha känt till att
fyllnadsed för kvinnan inte tillämpades i faderskapsmål vid andra häradsrätter.
Det måste dessutom sägas vara mycket anmärkningsvärt att man anförtrodde
eden till den enligt kyrkboken ”mindre vetande” och ”fåniga” Babba Stina
Ersdotter, som till andra personer lämnat motstridiga uppgifter om vem
barnafadern var. Detta inte minst eftersom beviskraven för fyllnadsed var högre
i jämförelse med värjemålsed. Protokollen i de fall där fyllnadsed utdömdes
indikerar för övrigt inte heller i något fall att den kom i fråga därför att Sollefteå
häradsrätt ansåg att det förelåg extra bra bevisning. 
Unikt för Sollefteå är för det andra också ett par fall där rätten fastställde

faderskapet utan inblandning av edgång eller att mannen erkände, något som
att döma av förarbetet till 1917 års Lag om barn utom äktenskap förefaller
ha varit mycket ovanligt. För det tredje är det också i några mål tydligt att
Sollefteå häradsrätt under pågående förhandling tog ställning för kärande -
parten och utövade påverkan mot mannen på sätt som inte är observerbara i
protokollen från de båda andra häradsrätterna. Så var inte minst fallet i ett av
de fyra mål där mannen erbjöd kvinnan att gå fyllnadsed och det gäller även
ett fall där faderskapet, i strid med normal praxis, fastställdes efter att svaran -
den uteblivit från målets första förhandling. Allra tydligast var det dock kanske
i faderskapsrättegången mellan pigan och torpardottern Stina Cajsa Olofsdotter
och bondsonen Per Hansson. I det fallet framgår med all önskvärd tydlighet

204 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:76, Ht 1864, § 93. Det kunde hon naturligtvis inte betala, utan skulle
ha fått sitta fängslad ett antal dagar vid vatten och bröd, om det inte varit för att den nya strafflagen hunnit
börja gälla när domen avkunnades, varför hon slapp undergå det straffet. För ett annat mål där kvinnan
åtalades efter att ha fött sin tredje ”oäkting”, se den därpå följande paragrafen i domboken (HLA, Nord-
malings häradsrätt, AIa:76, Ht 1864, § 94).
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av protokollet att den sistnämnde inte åtnjöt något gott anseende hos rättens
ledamöter, vilket kan ha påverkat det faktum att han inte fullgjorde den värje -
mål sed han ålades efter att själv ha erbjudit sig att gå den. Den misstro som
kom till uttryck, inte minst genom att det i domboken noterades att en ”falsk
ed synes wara för handen”, är extra anmärkningsvärd mot bakgrund av att
Stina Cajsa inte åberopat någon som helst vittnesbevisning i målet.205 Så skrev
man normalt inte i protokollen även om bevisning förelåg. Nämnas bör dess -
utom att i de två fall där tvisten gällde storleken på beloppet gick Sollefteå
härads rätt fullt ut på kvinnans linje trots att anspråken i stämningarna kunde
variera och att en sänkning utan tvekan hade varit möjlig att motivera i det
ena av dem.
Allt det anförda illustrerar att kvinnorna hade en bättre position vid Sollefteå

häradsrätt och tyder således på att de var mindre socialt utsatta, i och med att
de hade en större chans att vinna ett faderskapsmål jämfört med vid de båda
andra rätterna. En rimlig förklaring till denna skillnad jämfört med Nordingrå
och Nordmaling, är lokalt betingade normer och attityder angående ogifta
mödrar och utomäktenskapliga barn, som gjorde rättens ledamöter mer ange -
lägna om att faderskap skulle fastställas. Dylika normer kan alltså antas ha
omfattat eller påverkat häradsnämndens medlemmar. Det kan också ha hand -
lat om att fattigvården riskerade att belastas i för hög utsträckning, men det
verkar inte sannolikt att rätten skulle ha agerat som man gjorde i dessa fall i
ett område med verkligt hårda attityder gentemot ogifta mödrar.206

Beträffande beviskraven för att värjemålsed skulle dömas ut, har kunnat
konstateras att om vittnen sett att parterna legat i lag vid en tidpunkt då barnet
kunde ha blivit till och att det var tänkbart att de haft samlag, så medförde det
i normalfallet att en nekande man ålades edgång vid alla tre häradsrätterna.
Det ansågs då uppenbarligen utgöra så kallat halvt legalt bevis rörande själva
saken som skulle bevisas utifrån RB 17:29. I några fall i Sollefteå och Nordingrå
utdömdes eden på vagare grunder, exempelvis att parterna delat bädd mer än
11 månader innan barnet föddes. Dessa domar förefaller dock mycket väl ha
kunnat vara i enlighet med en allmän praxis utifrån RB 17:30 i 1734 års lag,
som var den paragraf som möjliggjorde halvt bevis utifrån andra grunder än
sådant som rörde själva saken. Något motsvarande har inte kunnat slås fast
beträffande Nordmaling, men därifrån saknas jämförbara fall, där den huvud -
sakliga bevisningen rörde sådant som ägt rum utanför den möjliga koncep -
tionstiden. Varken därifrån eller från de andra rätterna förekommer dock något
fall där man uppenbart avvek från de formella kraven om ett halvt bevis när
värjemålsed utdömdes.

205 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:107, Ht 1863 § 49.
206 I början av 1900-talet ansåg som sagt många att de utomäktenskapliga barnen kostade fattigvården
stora belopp, vilket naturligtvis var mer kännbart i exempelvis Sollefteå på grund av den relativt höga
utom äktenskapliga fruktsamheten (Bergman 2003, s. 70f; Ohrlander 1992, s. 73).



Utfallen av värjemålsederna visar att det var överlägset mest vanligt att männen
värjde sig med ed i Nordingrå. En majoritet av dem som ålagts edgång och inte
förlikade målen, gick där hela vägen och svor sig fria. Totalt svor sig 5 av 13
män fria, medan fem av dem som avstod ingick förlikning. Vid rätten i Sollefteå
svor sig ingen fri, trots sju utdömda värjemålseder, även om det bör under -
strykas att en man hindrades från att svära enbart av att kvinnan åter kallade
målet. Åtminstone i den mån män svor falskt, verkar det således av allt att
döma ha varit mindre accepterat för männen i Sollefteå att undandra sig sitt
ansvar än vad som var fallet i Nordingrå. Det är extra intressant med tanke på
religionens omvittnat större betydelse i det sistnämnda området och förefaller
tyda på en jämförelsevis större social utsatthet för ogifta mödrar där. I det
likaledes starkt religiöst präglade Nordmaling var det emellertid endast en man
av sex som svor sig fri, medan tre av de övriga förlikade målet.
Understrykas bör även att ett socialt underläge i förhållande till mannen

inte vid någon av de studerade rätterna verkar ha haft en negativ betydelse för
kvinnans möjlighet att vinna ett faderskapsmål. Detsamma gäller också benä -
gen  heten för kvinnan att stämma någon, bortsett möjligen från om han till -
hörde överklassen. Trots det hade männen i faderskapsrättegångarna gene -
rellt en högre klasstillhörighet än kvinnorna, vilket alltså inte inverkade menligt
på möjligheten att få faderskapet fastställt. Det visar att det fanns en viss möjlig -
het och en vilja hos samtliga häradsrätter att verka för att faderskap fastställdes,
vilket talar emot att en kvinna mer eller mindre automatiskt stigmatiserades
för att hon fått ett utomäktenskapligt barn. Det var däremot färre mål per kvin -
na som väcktes vid Nordmalings häradsrätt, men då det rör sig om ett relativt
litet underlag är det osäkert om det kan ses som en indikator på en större social
utsatthet. Snarare bör det framhållas att en stor majoritet av kvinnorna inte
väckte en faderskapstalan av olika sorters anledningar.
Något som indikerar en relativt stor utsatthet för ogifta mödrar i Nordmaling

– åtminstone för de med flera ”oäktingar” – är det faktum att kvinnor som fött
tre utomäktenskapliga barn eller fler, bötfälldes för lönskaläge fram till att det
straffet slopades i 1864 års strafflag. I Nordingrå och Sollefteå hade man
uppenbarligen i förtid slutat att åtala för det brottet. 
Som det avspeglas i rättsprotokoll från 1860-talet finner man nog ändå den

största sociala utsattheten i Nordingrå. Förutsatt att inte merparten var oskyl -
diga, indikeras det främst av det faktum att ganska många män svor sig fria.
Inte minst den hårda attityden gentemot de med flera barn tyder också på en
relativt stor utsatthet i Nordmaling. Däremot hade kvinnorna en oväntat bra
position vid häradsrätten i Sollefteå. Samtidigt ska det sistnämnda inte över -
betonas. Den segdragna juridiska processen kunde borga för att kvinnorna
kunde acceptera låga förlikningsbelopp utanför rätten, eftersom målen tende -
rade att skjutas upp flera gånger och ting bara hölls två gånger per år. Oaktat
de för kvinnan positiva undantag som nämnts, visar också ett ogillat mål från
Sollefteå häradsrätt, att det även där normalt behövdes ett vittnesmål om ett
sänglag, alternativt att mannen erkände att han vid något tillfälle haft samlag
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med kvinnan. Att en sådan praxis även tillämpades i Nordmaling, visas av ett
fall där parterna legat i lag under konceptionstiden, men som ogillades för att
vittnena var säkra på att de inte haft samlag. Inte vid någondera rätten har det
således gått att finna belägg för hovrättspresidenten Ivar Afzelius påstående
från 1879 om att man på ett avsevärt sätt lindrade bevisbördan för värjemålseds
utdömande på grund av en stark benägenhet att gynna kvinnor i faderskapsmål.
Däremot var det otvetydigt så att kvinnan och barnet i vissa fall favoriserades
på andra sätt vid Sollefteå häradsrätt. Inte minst praktiserandet av fyllnadseden
innebar av allt döma ett avsevärt juridiskt gynnande av kvinnan som är i allra
högsta grad anmärkningsvärt. I likhet med föregående kapitel är resultaten i
den na delstudie således i linje med den ena av avhandlingens utgångshypoteser,
enligt vilken den sociala utsattheten bör ha varit mindre i Sollefteå än i de
båda andra tingslagen. 
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Kapitel 5. Utomäktenskaplighet på det tidiga 1900-talets 
ångermanländska landsbygd

– en jämförande studie av kyrkböcker och barnavårdsmannaliggare 
från tiden kring införandet av 1917 års Lag om barn utom äktenskap.

I denna delstudie undersöks i likhet med kapitel 3 de ogifta mödrarnas sociala
utsatthet med hjälp av mikrodemografiska variabler. Denna tidsperiod är stu-
dien avgränsad till några år före och efter att Lag om barn utom äktenskap
med åtföljande lagar börjat gälla vid årsskiftet 1917/18. Som framkom i kapitel
2 infördes samtidigt även Lag om införsel i avlöning, pension eller livränta
och Lag om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket.1 Syftet
med dem var att förbättra kontrollen av underhållsskyldiga fäder. I och med
införandet av den nya lagstiftningen förbättrades utan tvekan situationen för
de ensamstående mödrarna och deras barn, även om deras tillvaro också i fort-
sättningen kunde vara mycket svår och bekymmersam.2 En särskilt viktig för-
ändring var alltså att alla utomäktenskapliga barn nu skulle tilldelas en barna -
vårdsman, som skulle verka för barnets bästa under uppväxten, i vilket ingick
att försöka få faderskapet fastställt.3

Även denna tidsperiod undersöks kvinnornas livscykler under fertil ålder,
eller tills de gifte sig, vilket kompletteras med andra faktorer som exempelvis
spädbarnsdödligheten. I detta kapitel prövas den ena av avhandlingens huvud -
hypoteser, den om att den högre utomäktenskapliga fruktsamheten i Sollefteå
tingslag bör ha medfört en mindre social utsatthet för de ogifta mödrarna.
Utgångspunkten i de skilda uppfattningar som redovisats i tidigare forskning
beträffande 1800-talet kvarstår även för denna period.4 Samma hänsyn som i
kapitel 3 tas till förekomsten av ekonomisk utsatthet och vad eventuella selek -
tionseffekter säger om utsattheten och hur de påverkade kvinnornas giftermåls -

1 Som framgick av kapitel 2 infördes samtidigt även Lag om äktenskaplig börd (SFS 1917:377) och Lag
om adoption (SFS 1917:388), vilket hade ett samband med de mer specifika lagarna rörande utomäkten-
skapliga barn.
2 En ensamstående mor kunde fortfarande leva under ytterst knappa ekonomiska villkor. Som anförts
ovan kunde det bland annat bero på att ett antal män med juridiskt fastställd underhållsskyldighet ändå
helt eller delvis inte betalade. Trots de betydligt bättre juridiska möjligheterna att driva in underhållet
från och med 1918 kunde arbetslöshet, sjukdom och att mannen hade egen familj i viss utsträckning vara
godtagbara anledningar till att inte fullgöra underhållsskyldigheten. Det sistnämnda berodde utan tvekan
på äktenskapets fortsatt starka status, varför införsel i mannens lön inte beviljades om den endast ansågs
räcka till den inomäktenskapliga familjen. Inte förrän efter införandet av det så kallade bidragsförskottet
1938, genom vilket staten om nödvändigt förskotterade mannens underhåll, kunde kvinnan vara säker på
att det betalades ut. (Se H. Bergman, 2003, s. 269f, 283ff; Isberg 1959, s. 127).
3 Nordlöf 1997, s. 20, 31. Det var därför vanligt att barnavårdsmannen, kort efter att denne tillsats, besökte
kvinnan i syfte att ta reda på vem barnafadern var.
4 Upprepad not, se not 2, kapitel 3, sid. 96.



mönster. Teorianknytningen till i första hand stigmatise ringsteori appliceras
likaså i detta kapitel.
Syftet med undersökningen av livscyklerna är i stora drag detsamma som i

den äldre mikrodemografiska studien, varför de frågeställningar som användes
i kapitel 3 även tillämpas här (se sid. 98). En kompletterande frågeställning är
hur införandet av Lag om barn utom äktenskap år 1918 påverkade kvinnornas
utsatthet? Hade den nya lagstiftningen exempelvis någon inverkan på möjlig -
heterna till giftermål med barnafadern? Där det har bedömts relevant har
kohorterna i jämförande syfte delats vid årsskiftet 1917/18. Med anledning av
att andelen kända fäder ökade, läggs också ett tydligare fokus på kvinnornas
sociala bakgrund jämfört med de kända barnafäderna. De som ingår i under -
sökningen är, precis som i kapitel 3, de kvinnor som födde minst ett utomäkten -
skapligt barn i något av områdena under de år den utgår ifrån. Merparten av
undersökningen utförs likaledes med samma typ av huvudkohorter som i
kapitel 3.
Inledningsvis undersöks emellertid hur implementeringen av barnavårds -

mannareformen från och med 1918 initialt tog sig uttryck. Det görs med hjälp
av anteckningar om faderskap i barnavårdsmannaliggare och kyrkböcker.
Beträffande denna aspekt är det ytterst kommunernas och barnavårdsmännens
vilja och förmåga att verka för att fastställa faderskap som står i blickpunkten.
Om det i betydande utsträckning varierade mellan undersökningsområdena,
kan det sannolikt tas som en indikation på attityden gentemot ogifta mödrar.
I viss mån bör det ha funnits ett samband mellan hur angelägna de styrande i
kommunen var att implementera barnavårdsmannareformen fullt ut och hur
de betraktade utomäktenskaplighet och ogifta mödrar.5 Dylika attityder kan
givetvis också avspeglas i hur angelägna barnavårdsmännen var att få fader -
skapen fastställda. Enligt Helena Bergman varierade intresset att ”kontrollera
barnafäders försörjningsansvar mellan olika kommuner och funktionärer”.6

Andelen fastställda faderskap jämförs även med åren just före Lag om barn
utom äktenskap trädde i kraft. Detta dels för att se hur effektiva barnavårds -
männen var och dels i syfte att få en uppfattning om benägenheten hos männen
att erkänna faderskapet de sista åren den gamla lagstiftningen gällde. Som
berörts i både kapitel 3 och 4 bör det även tidigare, före den nya lagstiftningens
införande, ha funnits ett samband mellan normer och attityder gentemot ogifta
mödrar i lokalsamhället och hur många faderskap som fastställdes.
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5 Angående implementeringen av barnavårdsmannareformen i Stockholm se H. Bergman 2003, kapitel
IV.
6 H. Bergman 2003, s. 330.
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Frågeställningarna som är relaterade till studien av barnavårds manna institutet
är:

– Hur fungerade implementeringen av barnavårdsmannareformen?

– Hur många faderskap fastställdes före respektive efter att Lag om barn
utom äktenskap och åtföljande lagar trätt i kraft?

– I vilken utsträckning tillsattes barnavårdsmän för de utomäkten -
skapliga barnen och i så fall hur lång tid efter barnets födelse? 

– Vad kan det, om så var fallet, ha funnits för anledningar till att en
barna vårdsman i strid med Lag om barn utom äktenskap inte tillsattes?

Barnavårdsmannareformens implementering och betydelse

Detta inledande avsnitt behandlar implementeringen av barnavårdsmannare-
formen med avseende på i vilken utsträckning den nya funktionären tillsattes
och hur många faderskap som fastställdes. Hur effektivt denna reform initialt
tillämpades i respektive område förutsätts ha ett visst samband med den ogifta
moderns sociala utsatthet. Det vill säga att de styrande i kommunerna inte var
lika angelägna att ta tillvara kvinnans och det utomäktenskapliga barnets
intressen i en mindre tolerant miljö och vice versa. Beträffande andelen fast-
ställda faderskap ingår en jämförelse med åren närmast före 1918, vilket också
kan ge en uppfattning om hur angeläget det ansågs vara i lokalsamhället att
faderskap fastställdes genom frivilliga erkännanden under den gamla lagstift-
ningens slutskede.
Föga förvånande steg andelen fastställda faderskap i såväl Sollefteå,

Nordingrå, som Nordmalings tingslag, som ett resultat av att Lag om barn
utom äktenskap trädde i kraft den 1/1 1918. Något annat hade inte heller varit
att vänta. Att forska rätt på barnafadern och få denne att skriva under ett
erkännande var en central uppgift för barnavårdsmannen och vanligen det
första han eller hon tog itu med.7 I samband med förslaget till den nya
föräldrabalk som trädde i kraft år 1950 genomförde socialstyrelsen en nationell
undersökning angående faderskapsfastställelser 1925–42. I den konstaterades
att ca 77 procent av faderskapen till barn som inte hade legitimerats, fast -
ställdes genom lagstadgade erkännanden utan rättslig inblandning.8 Dessa
juridiskt bindande faderskapsfastställelser var för det mesta ett resultat av
påstötningar från barnavårdsmannen.9 Ytterligare 14 procent fastställdes

7 Nordlöf 1997, s. 20. I Lag om barn utom äktenskap, § 13, var stadgat att det ”särskilt åligger […] barna -
vårdsmannen, att lämpliga åtgärder ofördröjligen vidtagas för fastställande av barnets börd och tillförsäk-
rande av underhåll åt barnet”.
8 SOU 1946:49, s. 186f.
9 Nordlöf 1997, s. 32. Barnavårdsmannen var ofta närvarande när mannen undertecknade ett erkännande,
eller så sändes den påskrivna handlingen till honom eller henne per post (se kapitel 2, sid 92f).
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genom domstolsutslag, vilket således innebär att så många som 91 procent av
de ej legitimerade barnen hade en juridiskt fastställd far.10 Andelen illegitimt
födda barn med kända fäder blir naturligtvis ännu högre om de legitimerade 

Tabell 28. Faderskapsstatus under åren kring 1917/18 för utomäktenskapligt
födda barn som bodde kvar i sin födelsesocken tills de fyllde 1 år alternativt
legitimerades som spädbarn.

Kommentarer: Andelen fastställda faderskap för ej legitimerade barn är baserat på kategori 2 i tabellen
dividerat med kategori 3+4. Dödfödda, liksom avlidna spädbarn och de som flyttade ut ur tingslaget före
ett års ålder är inte medräknade. Kolumnen för fastställda faderskap är baserad på uppgifter från kyrkböcker
och liggare över barnavårdsmannaskap, som även länkats till de fall som fastställts genom dom i häradsrätten
(normalt, men inte alltid, antecknades ett i domstol fastställt faderskap i kyrkboken och barnavårds -
mannaliggaren). Faderskap för barn födda före år 1918, vilka fastställts i efterhand så att det enbart framgår
i barnavårdsmannaliggaren, har i tabellen förts till kolumnen för okända fäder. Syftet med det är att inte
snedvrida jämförelsen beträffande barn födda före och efter 1918.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913–Ht 1922); Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–24); Nordmalings häradsrätt, AIa:144–155 (1915–26); Husförhörslängder och
SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Ed, Graninge, Långsele, Multrå, Sollefteå,
Nordmaling, Bjurholm, Hörnefors, Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå; Sollefteå kommunarkiv, Eds kommun,
Barnavårdsnämnden, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1918–51); Sollefteå kommunarkiv,
Graninge kommun, Barnavårdsnämnden, G2:1 (1918–40); Sollefteå kommunarkiv, Långsele kommun,
Barnavårdsnämnden, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1908–31); Sollefteå kommunarkiv,
Multrå kommun, Barnavårdsmannens arkiv, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda
1897–1951; Sollefteå kommunarkiv, Sollefteå socken (landskommun), Barnavårdsmannens arkiv, D2:1,
förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda 1908–43; Sollefteå kommunarkiv,  Sollefteå stad,
Barnavårdsnämnden, D1:1–2, förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda 1910–31; Kramfors
Kommunarkiv, Nordingrå kommun, Barnavårdsnämnden, D:II, förteckning över barna vårds mannaskap
(1918–47); Kramfors kommunarkiv, Ullångers kommun, Barnavårdsnämnden, DIV:1, förteckning över
barna vårdsmannaskap (1918–35); Nordmalings kommunarkiv, Nordmalings kommun, Barnavårdsnämn-
den, DI:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1918–29); Bjurholms kommunarkiv, Bjurholms kom-
mun, Barnavårdsnämnden, DI:1 förteckning över barnavårdsmannaskap (1922–29); Umeå stadsarkiv, Hör-
nefors kommun, Barnavårdsnämnden, DII:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1921–37).

 
  
 Sollefteå tingslag Nordingrå Tingslag Nordmalings tingslag 

1915–17 1918–20 1911–17 1918–24 1913–17 1918–22 
 

1. Legitimerade barn 
 

40 (30%) 
 

41 (30%) 
 

17 (26%) 
 

18 (28%) 
 

24 (25%) 
 

29 (34%) 
2. Fastställda 
faderskap för ej 
legitimerade barn 

43 (33%) 70 (51%) 10 (15%) 41 (63%) 18 (19%) 28 (33%) 

Antal juridiska fäder 
totalt 

83 (63%) 111 (80%) 27 (42%) 59 (91%) 42 (44%) 57 (66%) 

3. Utpekad 
barnafader svor sig fri 
vid häradsrätten 

1 (1%) 1 (1%) 3 (5%) - 1 (1%) 1 (1%) 

4. Okända fäder 48 (36%) 26 (19%) 35 (54%) 6 (9%) 53 (55%) 28 (33%) 

Totalt 132 (100%) 138 (100%) 65 (100%) 65 (100%) 96 (100%) 86 (100%) 

Andelen fastställda 
faderskap för ej 
legitimerade barn 

43/92 
=47% 

70/97 
=72% 

10/48 
=21% 

41/47 
=87% 

18/72 
=25% 

28/57 
=49% 

 
 

10 SOU 1946:49, s. 170 ff.
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11 Hyrenius 1941, s. 24. På nationell nivå hade legitimeringsfrekvensen för övrigt ökat konstant sedan 
åtminstone slutet av 1800-talet.
12 I Helena Bergmans stockholmsstudie från 1930-talet fastställdes ca 90 procent av faderskapen 
(H. Bergman 2003, s. 262).
13 Det innebär troligen att andelen fastställda faderskap för ej legitimerade barn är för lågt skattat, men
diskrepansen är högst sannolikt obetydlig, då det ändå är troligt att merparten av de faderskap som var
note rade i de förkomna barnavårdsmannaliggarna från församlingarna Bjurholm och Hörnefors 
(Nordmalings tingslag), samt Vibyggerå (Nordingrå tingslag) även antecknades i kyrkböckerna.
14 Förvisso kan det ha berott på andra saker, som t.ex. att den reform som systemet med barnavårdsmän
innebar tog några år att implementera innan det fungerade fullt ut. En förklaring kan vara att det inte
alltid var så lätt att finna personer på landsbygden som var villiga att ta på sig uppdraget.
15 Barnavårdsmannaliggarna har kontrollerats 5 år efter respektive undersökningsperiods slut. 

barnen räknas in. Ungefär 53 procent av de utomäktenskapliga barnen i Sverige
som föddes under perioden 1926–30 legitimerades.11 Höll den trenden i sig bör
det innebära att omkring 90 procent av de illegitima barn som föddes 1925–
42 fick en lagligt fastställd far. Det sistnämnda är vad som i tabell 28 benämns
juridiska fäder, det vill säga fastställda faderskap till följd av antingen legiti -
mering, erkännande eller rättslig dom. Som framgår av tabellen var andelen
juridiska faderskap i två av de här aktuella områdena under åren efter 1917
lägre än riksgenomsnittet 1925–42. Så var särskilt fallet i Nordmaling, där 
66 procent hade en juridisk far, medan motsvarande andelar i Sollefteå och 
Nordingrå var 80 respektive 91 procent.12

Talen för Nordingrå och Nordmaling får emellertid i första hand ses som indi -
ka tioner, då en del av underlaget i form av barnavårdsmannaliggare saknas.13

En trolig förklaring till inte minst de relativt låga siffrorna i Nordmaling, är dock
en mindre vilja bland de styrande att verka för en snabb och fullskalig imple -
mentering av barnavårdsmannainstitutet, vilket sannolikt i viss mån kan för -
klaras med en hårdare attityd gentemot ogifta mödrar. Det var dessutom
anmärk  ningsvärt många som inte fick en barnavårdsman tillsatt i Nordmaling.14

Hela 41 procent av de undersökta barn som föddes under åren 1918–22, hade
ännu 1927 inte fått någon barnavårdsman utsedd trots att det stred mot
lagstiftningen.15 Även i Sollefteå är det förvånansvärt många som inte förekom -
mer i barnavårdsmannaliggarna (36 procent). Bäst verkar implemen teringen
ha fungerat i Nordingrå tingslag, där både flest barnavårdsmän utsågs och flest
faderskap fastställdes och däremellan fanns naturligtvis ett samband. Före ett
års ålder hade 73 procent av de utomäkten skapliga barnen i Nordingrå fått en
barnavårdsman tillsatt, vilket ska jämföras med 56 respektive 57 procent i de
båda andra tingslagen. Andelen juridiska fäder i Nordingrå mer än dubble rades
från 42 procent 1911–17, till allså hela 91 procent för illegitima barn födda de
första sju åren barnavårdsmanna institutionen var i bruk. För de ej legiti merade
barnen, fyrdubblades de fast ställda faderskapen jämfört med åren just före att
Lag om barn utom äkten skap trätt i kraft (från 21 till 87 procent, jfr tabell 28).
Det illustrerar tydligt att det fanns en verklig vilja bland de styrande i Nordingrå
tingslag att implementera reformen och på så sätt för bättra kvinnornas och
barnens livsvillkor – om inte annat ekonomiskt. 



Tabell 29. Antal utsedda barnavårdsmän för samtliga levande födda 
utomäktenskapliga barn under de första åren som Lag om barn utom
äktenskap tillämpades.

Kommentar:På grund av luckor i källmaterialet saknas följande barnavårdsmannaliggare: Nordingrå tingslag:
Vibyggerå församling; Nordmalings tingslag: Bjurholms församling åren 1918–21, Hörnefors församling
åren 1918–20.

Källor: Se de kyrkböcker och kommunala arkiv som hänvisas till i tabell 28.

En tydlig majoritet av faderskapen till barn som inte legitimerades fastställdes
även i Sollefteå under de första åren som den nya lagstiftningen gällde. Där
kom sju av tio sådana barn födda 1918–20 att ha en juridisk far. Det ska jäm-
föras med knappt hälften åren närmast före 1918 (jfr tabell 28), vilket också
får ses som en betydande ökning. I Nordmaling fördubblades andelen fastställda
faderskap för olegaliserade barn, men uppgick ändå för de som föddes under
åren 1918–22 endast till 49 procent, mot 25 procent för barn födda 1913–17.
En majoritet av de vars föräldrar inte gifte sig med varandra gick alltså där fort-
farande under epitetet ”fader okänd”.
Betonas bör dock att faderskapet ändå var fastställt för relativt många

olegaliserade barn även åren närmast före 1918. En förändring hade i detta
avseende ägt rum jämfört med 1860-talet då vi, med ett par undantag, bara
vet namnen på fäder till legitimerade barn och dem som förekommer i fader -
skapsrättegångar.16 Sigrid Håkanson har i sin studie av socknarna Åtvid i
Östergötland och Tofteryd i Småland under perioden 1750–1850 hittat fäderna
till en tredjedel av de utomäktenskapliga barnen i Åtvid (av 401) och hälften
i Tofteryd (av 70). I hennes tal ingår dock såväl legitimerade barn som ej
legitimerade med kända fäder, men fördelningen dem emellan framgår inte.
Det kan dock verka troligt att den förra gruppen dominerade de fall där
barnafadern var känd.17 Talet för Sollefteå för ej legitimerade barn födda åren
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Barnavårdsman Sollefteå 1918–20 Nordingrå 1918–24 Nordmaling 1918–22
 

Utsedd inom 1 år 
 

93 (56%) 
 

41 (73%) 
 

35 (57%) 
Utsedd senare än 1-
5 år efter barnets 
födelse 

10 (6%) 3 (5%) - 

Tillsynen överflyttad 
från annan socken 

3 (2%) - 1 (2%) 

Ej utsedd 60 (36%) 12 (21%) 25 (41%) 

Totalt 166 (100%) 56 (100%) 61(100%) 
 
 

16 Som framgår av kapitel 3 bar då av allt att döma även 15 förstfödda barn i Sollefteås huvudkohort den
biologiske faderns efternamn.
17 Som framgår av metodavsnittet, var det före 1918 endast en liten del av fäderna till ej legaliserade barn
som antecknades i kyrkböckerna. Gissningsvis handlade det därför i Håkansons undersökning mestadels
om legitimeringar. 
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18 Olegaliserad familjebildning kan ha handlat om ”särbos”, ibland bundna till varandra genom trolovning,
som hade för avsikt att gifta sig så småningom. I sådana fall, där ett ärligt äktenskapslöfte avgetts, var det
självklart lättare att få mannen att erkänna faderskapet inför pastorsämbetet. I en del församlingar kan
även pastorsämbetet aktivt ha verkat för att så skulle ske.
19 För olegaliserade barn som föddes i Sollefteå tingslag under åren 1915–17 fastställdes totalt 6 faderskap
i domstol, medan 37 fastställdes på annat sätt (jfr tabell 28).
20 Sollefteå kommunarkiv, Långsele kommun, kommunalnämnden, AI:5 (1906–16), AI:6 (1917–30), 
kommunalstämman, AI:2 (1898–1940); Sollefteå kommunarkiv, Sollefteå socken (landskommun), 
kommunalnämnden, AI:1, (1863–1920), kommunalstämman, AI:2 (1898–1940). Dessa kommuner hade
inga särskilda fattigvårdsnämnder under de aktuella åren.
21 Omräknat i procent motsvarar talen 68 respektive 69 procent.

1915–17, måste hur som helst sägas vara exceptionellt högt. Nästan hälften
av dem hade alltså en fastställd far (47 procent, se tabell 28). Till en del kan
det ha berott på olegaliserad familjebildning, det vill säga antingen överens -
komna äktenskap där vigseln uteblev, eller samvetsäktenskap (samman -
boende), men det kan ändå bara förklara en liten del av de kända fäderna.18

Detsamma gäller faderskap som fastställdes i domstol.19 Sannolikt fanns i
Sollefteå tingslag redan innan Lag om barn utom äktenskap en stark norm i
lokalsamhället angående att barnafadern skulle göra rätt för sig och ta sitt
försörjaransvar, vilket i så fall bör indikera en jämförelsevis mild attityd gent -
e mot ogifta mödrar. 
Även i de båda andra tingslagen hade dock de kända fäderna i början av

1900-talet ökat jämfört med tidigare. Under åren närmast före 1918 uppgick
alltså andelen fastställda faderskap för ej legitimerade barn till 21 respektive
25 procent i Nordingrå och Nordmaling (se tabell 28), vilket är en stor ökning
jämfört med under 1860-talet (se kapitel 3, sid 148). Härvidlag kan eventuellt
fattigvården ha spelat en aktiv roll, men något sådant framgår inte av kon -
t rollerade kommunala handlingar från Sollefteå socken (landskommun) och
Långsele församling.20 Om fattigvårdsmyndigheterna trots det påverkade
andelen kända fäder, kan det naturligtvis i hög grad ha handlat om ”realpolitik”,
det vill säga att få ner fattigvårdskostnaderna. Samtidigt verkar det osannolikt
att uppåt hälften av barnafäderna skulle ha varit kända i miljöer där utom -
äktenskaplighet kraftigt fördömdes och kvinnan tydligt stämplades som en
avvikare, varför det onekligen verkar som att den sociala utsattheten var
mindre i Sollefteå.
De kända fäderna till barn födda 1915–17 var av någon anledning betydligt

fler i en av församlingarna som ingick i Sollefteå tingslag. I Långsele fastställdes
hela 15 av 22 faderskap till utomäktenskapliga barn födda de åren. Motsvarande 
siffror för 1918–20 var 25 av 36, vilket i princip är samma andel, varför den
nya lagstiftningen således initialt inte verkar ha haft någon nämnvärd inverkan
på faderskapsfastställelserna i denna församling.21 Även om andra former av
socialt tryck säkert spelade in, kan man kanske ändå misstänka att kommunala
funktionärer utövat vissa påtryckningar på barnafäderna i Långsele även före
1918.



Tabell 30. Andelen utsedda barnavårdsmän i förhållande till barnets levnads-
omständigheter (N). 

Kommentarer:Tabellen är baserad på samma population som tabell 29 exklusive de som fått tillsynen över-
flyttad från annan socken. Tidsintervallen markerar när barnet föddes, barnavårdsmannaliggarna har kont-
rollerats fem år därefter. Procentsiffrorna avser endast respektive kategori.

Källor: Se de kyrkböcker och kommunala arkiv som hänvisas till i tabell 28.

Understrykas ska också att det i samtliga undersökningsområden i ett inte
obetydligt antal fall förekom att barn födda före 1918 tilldelades en barna vårds -
man efter att Lag om barn utom äktenskap börjat gälla. Så skedde emeller tid
endast om modern anhöll om det hos barnavårdsnämnden, eller om barnavårds -
nämnden ”av särskild anledning ansåg det befogat”.22 Dylika fall har därför inte
inkluderats i analysen av implementeringen av barnavårds mannareformen. I
viss utsträckning påverkade dessa i efterhand tillsatta barna vårdsmän andelen
fastställda faderskap eftersom de ofta fördes in i kyrk böckerna, men det kan
ändå bara delvis förklara ökningen jämfört med 1860-talet.23

Låt oss så titta närmare på vilka barn som inte fick någon barnavårdsman
utsedd. Av tabell 30 framgår främst två mönster. För det första var det gemen -
samt för alla tre områdena att en majoritet av de barn som så småningom
legitimerades inte hade fått någon barnavårdsman utsedd. Anledningen till
detta var sannolikt en dold olegaliserad föräktenskaplig familjebildning, där
äktenskapet skjutits upp tillfälligt, kanske av ekonomiska orsaker, varför
barnavårdsnämnden i många fall inte ansett det nödvändigt att tillsätta en
barnavårdsman.24 Ett inte obetydligt antal barn, som saknade barnavårdsman,
hade nämligen hunnit fylla ett år när deras föräldrar gifte sig.
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Typ av slutdatum i 
undersökningen för 
barnet 

Sollefteå 1918–20  Nordingrå 1918–24 Nordmaling 1918–22 Sammanlagt

Utsedd  Ej utsedd Utsedd Ej utsedd Utsedd Ej utsedd Utsedd Ej utsedd
 

1. Modern ogift, barnet 
levde till 1 års ålder 

 

75% (71) 
 

25% (24)  
 

93% (38) 
 

7% (3) 
 

74% (23) 
 

26% (8) 
 

79% (132) 
 

21% (35)

2. Barnet dog som 
spädbarn 

69% (9) 31% (4) 25% (1) 75% (3) 25% (2) 75% (6) 48% (12) 52% (13)

3. Avförd innan 1 års 
ålder, genom utflyttning 
eller moderns giftermål 
med styvfader 

29% (4) 71% (10) 100% (1) - - - 33% (5) 67% (10)

4. Legitimerad genom 
föräldrarnas giftermål  

46% (19) 54% (22) 40% (4) 60% (6) 48% (10) 52% (11) 46% (33) 54% (39)

Totalt 63% (103) 37% (60) 79% (44) 21% (12) 58% (35) 42% (25) 65% (182) 35% (97)

Båda kolumnerna 100% (163)  100% (56) 100% (60)  100% (279) 
 
 

22 Nordlöf 1997, s. 23.
23 I fall faderskapen för barn födda före år 1918 endast finns uppgivna i barnavårdsmannaliggaren har de
exkluderats från analysen.
24 Av kyrkböckerna att döma flyttade dock ytterst få av dessa par ihop innan de gifte sig. En vigsel relativt
kort efter barnets födelse kan naturligtvis också vara förklaringen till att ingen barnavårdsman utsågs. Det
finns dock gott om exempel på att en sådan inte tillsatts när vigseln dröjde i exempelvis 6–12 månader,
trots att det inte var helt ovanligt att andra barn hade en barnavårdsman inom 1–3 månader.
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Det andra mönstret i tabell 30 som är värt att uppmärksamma, är att en stor
majoritet av de ej legitimerade barnen fick en barnavårdsman utsedd, vilket
således styrker att de som var på gång att bli legitimerade bortprioriterades.
Så var fallet i alla tre områdena och inte oväntat var andelen icke-legaliserade
”oäktingar” med barnavårdsmän störst i Nordingrå. Hela 40 av 46 olegaliserade
barn fick där en sådan utsedd. Det illustrerar ytterligare hur väl reformen
implementerades i Nordingrå. I de andra områdena var det nämligen endast
omkring två tredjedelar av de icke-legaliserade barnen som hade en barna -
vårds man som såg efter deras intressen.25

Från Sollefteå tingslag kom 14 barn att flytta ut före sin ettårsdag. Så skedde
inte i något fall i Nordmaling och bara i ett enda i Nordingrå. Att denna grupp
särskiljts i tabell 30 beror på att det ibland tog några månader innan barna -
vårdsnämnden tillsatte en barnavårdsman.26 Hann en flyttning ske under den
tiden, eller var nära förestående, så hittar man högst sannolikt där förkla ringen
till att barnet inte förekommer i sin födelsekommuns barnavårds mannaliggare.
Så var det för 10 av dessa 14 barn i Sollefteå. Beträffande Nordmaling kan
konstateras att 17 av de 25 barn som saknade barnavårdsman antingen dog
späda eller legitimerades genom föräldrarnas giftermål. Även där tilldelades
således en betydande majoritet av dem som kan antas ha varit i verkligt behov
av den nya funktionären också en sådan. Som framkommit var däremot barna -
vårds männen inte lika effektiva som i de andra områdena beträffande att få
faderskapen fastställda. 

Sammanfattning

Den initialt bästa implementeringen av barnavårdsmannainstitutionen ägde
alltså rum i Nordingrå. Jämfört med de sju föregående åren flerdubblades anta-
let fastställda faderskap för ej legitimerade barn som föddes under perioden
1918–24. Nio av tio utomäktenskapligt födda barn kom därför att ha en jurid -
iskt fastställd far. Ett samband finns i detta avseende med att flest barnavårds-
män tillsattes där. Inom ett år efter födseln hade nära tre av fyra illegitima barn
tilldelats den nya tjänstemannen, vilket kan jämföras med drygt hälften i de
båda andra områdena. Det visar på en tydlig vilja från kommunalt håll i Nord-
ingrå tingslag att förbättra mödrarnas och barnets situation, om inte annat
eko nomiskt. Även i Sollefteå och Nordmaling ökade emellertid de kända
fäderna avsevärt som ett resultat av den nya reformen, om än inte på samma
sätt som i Nordingrå. De kända fäderna till ej legitimerade barn ökade i Sollefteå
från hälften till ungefär 7 av 10, medan de fördubblades från var fjärde till unge-
fär hälften i Nordmaling. 

25 Dessa tal är inklusive de barn som dog späda eller flyttade från undersökningsområdet före ett års ålder
(kategori 2 och 3 i tabell 30). De ökar med några procent i respektive område om de fallen räknas bort (jfr
den översta kolumnen i tabell 30).
26 I denna kolumn ingår även ett fall i Nordingrå där barnet fått en styvfader före ett års ålder.



Det fanns ett negativt samband mellan legitimering av utomäktenskapliga barn
och tillsättning av barnavårdsmän. I strid med den gällande lagstiftningen fick
en majoritet av de vars föräldrar gifte sig ingen barnavårdsman utsedd, trots
att vigseln i vissa fall dröjde i över ett år. Det förefaller som att myndig heterna
inte brydde sig om att utse en barnavårdsman om moderns och faderns
förhållande betraktades som stabilt och det ansågs att äktenskap skulle följa.
I Sollefteå var utflyttningar av allt att döma också en viktig förklaring till att
en del barn inte tilldelats någon barnavårdsman. Även beträffande barn som
inte legitimerades var det dock vanligast i Nordingrå att den nya funktionären
var tillsatt. De allra flesta, vars föräldrar inte gifte sig med varandra, fick där
en barnavårdsman utsedd före sin ettårsdag, vilket ska jämföras med ungefär
två av tre i de andra områdena. Utifrån barnavårdsmannaliggarna verkar det
således som att utsattheten hade minskat i Nordingrå, medan den sämre
implementeringen i Nordmaling skulle kunna tyda på att den nu var jäm -
förelsevis större där. Den tog sig inte minst i uttryck genom en sämre förmåga
att få faderskapen juridiskt fastställda.
Intressant att notera är också att närapå hälften av fäderna till icke

legaliserade barn var kända i Sollefteå redan åren före 1918. Det är en mycket
hög andel, som de andra områdena inte kommer i närheten av, vilken inte
påverkades nämnvärt varken av att faderskap fastställts i domstol eller av
”samboförhållanden”. De många fastställda faderskapen under den gamla
lagstiftningens sista år torde i stället ha sin förklaring i att det fanns en starkt
rotad norm angående att barnafäder skulle erkänna och ta sitt ekonomiska
ansvar. Det bekräftar ytterligare den bild av en relativt mild social utsatthet i
Sollefteå som framkom beträffande 1860-talet och indikerar således ett relativt
tolerant klimat gentemot ogifta mödrar.

Livscykler och giftermålsmönster

Precis som i den äldre studien används kvinnornas giftermålsmönster under
deras fertila ålder som ett indirekt mått på deras sociala utsatthet. En annan
likhet med kapitel 3 är att det inledningsvis utreds om ett bastardy prone 
sub-society kan ha förelegat, vilket i så fall skulle försvåra analysen i och med
att ett betydande antal kvinnor kanske av egen fri vilja valde att inte gifta sig.
Därefter undersöks ånyo befolkningsstrukturen, eftersom eventuella skevheter
i könsfördelningen måste beaktas. Analysen av giftermålsmönstren är upplagd
på samma sätt som i kapitel 3, undantaget att hänsyn tas till om Lag om barn
utom äktenskap påverkade legitimeringsfrekvensen? Undersökningen utförs
annars med hjälp av samma frågeställningar som i den äldre studien. Förutom
giftermålsfrekvensen i sig tas således bland annat hänsyn till om ogifta mödrar
som ingick äktenskap hade eller väntade barn med de män de gifte sig med.
Kvinnornas ålder och antal barn de hade vägs också in på samma sätt, liksom
den sociala bakgrunden i förhållande till makens samt om det hade någon bety-
delse för äktenskapsmöjligheterna om kvinnans far fanns i livet.
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27 Som framgick av kapitel 1 inleddes på 1830-talet en omfattande proletarisering av bondebefolkningen
i Västernorrlands län (Fridholm, Isacson & Magnusson, 1976, s. 40).
28 Som framgår av kapitel 3, sid. 140, varierade andelen repeaters under 1860-talet mellan ungefär var
fjärde ogift mor i Nordingrå och var tredje i både Sollefteå och Nordmaling.
29 I Nordmaling finns ett enda fall av långvarigt sammanboende i huvudkohorten (HLA, Hörnefors kyrko-
arkiv, AIIa:5 (1913–29), s. 956, AIIa:9 (1930–43), s. 977, AIIa:13 (1944–55), s. 981).
30 Beträffande dessa samboförhållanden, eller ”konkubinat”, som de officiellt benämndes vid den aktuella
tiden, var det vanligare att sammanflyttningen skedde efter att kvinnan fött minst ett gemensamt utom -
äkten skapligt barn. Åtminstone var så fallet om man ska tro församlingsböckerna. Det är naturligtvis möj-
ligt att en flyttning – särskilt om den ägde rum inom en och samma församling – inte anmäldes förrän i
efterhand och att kvinnan eller mannen i de fallen i själva verket bodde någon annanstans än där de var
skrivna. Också den holländske etnologen Hans Marks har i en studie av Lillhärdals socken noterat att
ogifta personer som hade gemensamma barn ibland flyttade ihop efter att minst ett barn fötts (Marks 1994,
s. 108). 

Teorin om en subkultur

Med den tilltagande arbetarklassen i början av 1900-talet kanske relevansen
ökar för Lasletts teori om ett bastardy prone sub-society? Denna fråga är extra
relevant att ställa sig mot bakgrund av att de utomäktenskapliga födslarna
under andra halvan av 1800-talet var betydligt fler än under dess första hälft.
De kvinnor som ingår i 1860-talsstudien var i allmänhet födda på 1830- och
40-talet, i en tid då de illegitima födslarna var mindre frekventa, varför sanno -
likheten att de själva var födda utanför äktenskapet var statistiskt mindre jäm-
fört med de 50–60 år yngre kvinnor som ingår i denna delstudie. En subgrupp
med avvikande värderingar beträffande äktenskapet och familjebildning kan
således ha uppstått som en följd av att både den utomäktenskapliga frukt -
samheten och antalet obesuttna ökade under 1800-talets sista decennier.27

Som framgår av tabell 31 hade dock ingen nämnvärd ökning skett av ”sådan
mor, sådan dotter”, utan det var fortfarande en mycket marginell företeelse,
som endast omfattade ungefär var tjugonde ogift mor i Nordingrå och 
Nordmaling och var tionde i Sollefteå. 
Som framkom i kapitel 3 ska kärnan i en sådan subgrupp dock ha varit

kvinnor som fick fler än ett utomäktenskapligt barn. Andelen repeaters var
emeller tid under denna period genomgående lägre än under 1860-talet. Deras
omfång varierade mellan ungefär var tionde ogift mor i Nordingrå och var fjärde
i Sollefteå.28 ”Samboförhållanden”, såväl varaktiga, som tillfälliga, där kvinnan
enligt församlingsboken bodde i samma hushåll som en barnafader, var också
alltjämt en ovanlig företeelse. I Nordingrå och Nordmaling förekom de knappt.29

Det finns emellertid en viss tendens till att sammanboendet ökat i Sollefteå,
där nio ogifta mödrar åtminstone periodvis levde med en man som var far till
minst ett av hennes barn, utan att förbindelsen hade formaliserats genom
vigsel.30 I flera av dessa fall går det emellertid att misstänka att kvinnans lägre 
sociala status spelat in för den uteblivna legitimeringen, snarare än att båda 



Tabell 31. Andelen kvinnor som själva var födda utanför äktenskapet.

Kommentar:Några få kvinnors bakgrund har inte kunnat spåras, varför N inte överensstämmer med tabell
34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

tillhörde det undre skiktet och i samförstånd valde att leva tillsammans utan
att gifta sig.31 Flera av dessa relationer bestod av en ensamstående husbonde
och en hushållerska (piga).
Icke välsignad sammanlevnad var för övrigt länge en marginaliserad före -

teelse i vårt land. Margareta Matovic har förvisso i sin stockholmsstudie från
andra halvan av 1800-talet kommit fram till att det var vanligt att lysningspar
sammanbodde på samma adress före vigseln. Att äktenskapen dröjde menar
hon var en strategi för överlevnad.32 Dock förefaller en sådan sammanflyttning
när den praktiserades i en betydande omfattning främst ha varit ett stock -
holms fenomen – därav benämningen Stockholmsäktenskap.33 I hela landet
var det ännu i 1960 års folkräkning endast ungefär 8 procent av de ogifta
kvinnorna och männen, som kan misstänkas ha levt ihop under äktenskaps -
liknande former utan att vara gifta. Mer precisa siffror föreligger för åren 1969
och 1974, då ogifta sammanboende utgjorde högst 7 respektive 12 procent av
de fall när en kvinna och en man hade gemensam adress.34 Mot bakgrund av
dessa låga siffror så långt fram i tiden är resultaten i föreliggande studie således
inte förvånande.
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 Antal kvinnor i huvudkohorten med 
utomäktenskapligt ursprung (N) 

Andelen utomäktenskapligt 
födda i huvudkohorten 
 

 

Sollefteå tingslag 
 

22 (197) 
 

11 % 

Nordingrå tingslag 5 (102) 5 % 

Nordmalings tingslag 6 (138) 4 % 

 

31 När de sammanbodde i dylika fall titulerades kvinnan nästan alltid ”hushållerska”. Enligt Barbro Nordlöf
var ”skillnaden jämfört med dagens sambo-förhållanden […] att förr hade de flesta för avsikt att gifta sig
förr eller senare, medan idag avsikten ofta är att inte gifta sig” (Nordlöf 1997, s. 62).
32 Se t.ex. Matovic 1984, s. 245f. 48 av 116 undersökta lysningspar i Adolf Fredriks församling år 1864
uppgav gemensam adress. 
33 En inte sällan reproducerad missuppfattning är att Matovic ska ha visat på vanligheten av varaktig sam-
manlevnad utan vigsel, som i förhållandet mellan karaktärerna ”Tummen” och Matilda i Per-Anders 
Fogelströms, Mina drömmars stad (Stockholm 1960). Det är dock endast de som hade gemensam adress
när lysning togs ut som Matovic antagit vara sammanboende. De som bodde ihop utan att någonsin gifta
sig omfattas inte av hennes undersökning eftersom lysningshandlingar är det källmaterial hon använt. 
34 Astrid Näsholm, ”Sammanboende gifta och sammanboende ogifta”, i SOU 1972:4: Familj och äktenskap
1, betänkande avgivet av Familjelagssakkunniga; Jan Trost ”Married and Unmarried Cohabitation: The
Case of Sweden, with Some Comparisons”, i Journal of Marriage and Family, Vol. 37, No. 3 1975, s 678.
Såväl Näsholms som Trosts skattningar av antalet sambopar är dock en aning för höga eftersom det i stati -
s ti ken ingår ett okänt antal som inte hade en kärleksrelation, exempelvis inneboende som var hyresgäster.



Tabell 32. Befolkningsstrukturen i 1910 års folkräkning.

Kommentarer: Innefattar alla åldrar. Hörnefors församling som ingår i undersökningen såsom tillhörande
Nordmalings tingslag bildades år 1913 genom utbrytning av områden från såväl Nordmalings församling
som Umeå landsförsamling. Därför är denna statistik från 1910 års folkräkning ej tillgänglig för Hörnefors
och någon motsvarande statistik finns inte från 1920 års folkräkning. 

Källa:RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:5,
arbetstabeller ang. ålder, kön och civilstånd för följande församlingar: Ed, Graninge, Långsele, Multrå, Kungl.
Norrlands Trängkår i Sollefteå, Sollefteå köping, Sollefteå socken, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Bjurholm
och Nordmaling.

Inte heller under denna period finns det alltså belägg för ett bastardy prone
sub-society. Inte i något av undersökningsområdena verkar det ha förekommit
betydande subgrupper, inom vilka det var fullt acceptabelt att få utomäkten -
skapliga barn och kanske ”leva i synd” med barnets far. Det är därmed oprob -
lematiskt att länka de ogifta mödrarnas giftermålsmönster till deras sociala
utsatthet, eftersom det kan antas att en överväldigande majoritet av de ogifta
mödrarna eftersträvade äktenskap. Det berodde inte minst på uppfattningen
om att äktenskapet fortfarande ansågs vara av stor vikt och den samlevnads -
form som samhället och reproduktionen skulle vila på, en uppfattning som även
framfördes av lagberedningen som utarbetade Lag om barn utom äktenskap.35
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Församling/invånarantal Ogifta Änklingar/Änkor Ej gifta M/K 
Män Kv. M/K Män Kv. M/K 

Multrå 1213 370 381 -11 31 53 -22 -33 
Graninge 1678 582 493 +89 32 70 -38 +51 
         
Långsele 3004 990 946 +44 60 113 -53 -9 
Sollefteå köping 1674 493 660 -167 12 42 -30 -197 
Norrl. Trängkår 213 112 38 +74 - 1 -1 +73 
Sollefteå socken 2880 928 900 +28 54 123 -69 -41 
Ed 1435 454 473 -19 18 64 -46 -65 

 
Sollefteå tingslag 12097 3929 3891 +38 207 466 -259 -221 
 
Nordingrå 

 
3650 

 
1103 

 
1089

 
+14 

 
86 

 
168 

 
-82 

 
-68 

Ullånger 1918 635 579 +56 46 86 -40 +16 
Vibyggerå 2067 602 637 -35 53 101 -48 -83 

 
Nordingrå tingslag 
 

7635 2340 2305 +35 185 355 -170 -135 

Nordmaling 10172 3210 3126 +84 187 361 -174 -90 
Bjurholm 4274 1440 1324 +116 89 116 -27 +89 

 
Nordmalings tingslag 14446 4650 4450 +200 276 477 -201 -1 

 
 

35 H. Bergman 2003, s. ; Lagberedningen 1915, s. 75.
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36 Åldersintervallet är huvudsakligen valt utifrån kvinnornas fertila ålder, men innefattar naturligtvis också
de åldrar då båda könen huvudsakligen ingick äktenskap.

Tabell 33. Antal män och kvinnor i åldern 19–45 år i 1910 års folkräkning
som aldrig varit gifta.

Kommentar:Hörnefors församling som ingår i undersökningen såsom tillhörande Nordmalings tingslag bil-
dades 1913 genom utbrytning av områden från såväl Nordmalings församling som Umeå landsförsamling.
Därför är denna statistik från 1910 års folkräkning ej tillgänglig för Hörnefors. 

Källa:RAA, SCB:s arkiv, Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen, 1910 års folkräkning, HIb:5,
arbetstabeller ang. ålder, kön och civilstånd för följande församlingar: Ed, Graninge, Långsele, Multrå, Kungl.
Norrlands Trängkår i Sollefteå, Sollefteå köping, Sollefteå socken, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Bjurholm
och Nordmaling.

Befolkningsstrukturen

Precis som vad gällde den äldre studien, måste hänsyn tas till könsfördelningen
bland ogifta personer när de ogifta mödrarnas giftermålsmönster studeras.
Denna period är det möjligt att väga in åldersaspekten och beakta antalet ogifta
personer i åldern 19–45 år.36 Utifrån uppgifterna i tabell 32 och 33, som är base-
rade på särskild befolkningsstatistik från 1910 års folkräkning, väljer jag att
betrakta antalet tillgängliga potentiella äktenskapspartners som tämligen lik -

 

 
 

Område Män Kvinnor Män/Kv. Män/Kv. per 100
 

Multrå 
 

111 
 

132 
 

-21 
 

100/118,9 
Graninge 152 111 +41  136,9/100 
Långsele 287 221 +66  129,9/100 
Sollefteå köping 155 296 -141  100/191,0 
Norrlands Trängkår 72 11 +61 654,5/100 
Sollefteå socken 272 253 +19 107,5/100 
Ed 307 280 +27  109,6/100 
 
Sollefteå tingslag 
 

 
1356 

 
1304 

 
+52 
 

 
104,0/100 

Nordingrå 307 280 +27 109,6/100 
Ullånger 189 184 +5 102,7/100 
Vibyggerå 223 199 +24 112,1/100 
 
Nordingrå tingslag 

 
719 

 
663 

 
+56 
 

 
108,4/100 

 
Nordmaling 

 
903 

 
761 

 
+142  

 
118,7/100 

Bjurholm 406 527 -119  100/129,8 
 
Nordmalings tingslag 

 
1309 

 
1288 

 
+21 
 

 
101,6/100 
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artat i alla tre områdena.37 Sammantaget hade alla tingslagen ett obetydligt
mans överskott när det gäller ogifta personer som inte var änkor eller änklingar.
Som i princip alltid är fallet fanns det fler änkor än änklingar, exempelvis 259
fler i Sollefteå tingslag. Emellertid påverkar detta faktum inte könsfördelningen
på annat sätt än att det knappa mansöverskottet byts ut mot ett litet kvinno-
överskott i samtliga tre tingslag. I Sollefteå tingslag fanns det exempelvis 221
fler ogifta kvinnor än män bland 8499 personer som inte levde i det äkta ståndet.
Eftersom detta kvinnoöverskott utgjordes av änkor, ska man dock ha i åtanke
att de flesta av dem med säkerhet hade lämnat sin fertila ålder bakom sig.
På församlingsnivå fanns vissa skillnader i könsfördelningen som är värda att

nämna. Det gäller främst Sollefteå tingslag. Bland personer i åldern 19–45 år 
som aldrig varit gifta fanns i församlingarna Graninge och Långsele relativt
stora mansöverskott (se tabell 33), som när talen för hela tingslaget summeras,
kompenseras av att Sollefteå stad/köping hade ett betydande kvinnoöverskott
bland de ogifta (141 personer).38 Orsaken till det senare bör ha varit den stora
arbetsmarknaden inom diverse serviceyrken. I absolut anslutning till staden
låg också regementsförsamlingen för T3 (Norrlands trängkår), som å andra
sidan hade ett mansöverskott på 61 personer av totalt 83. Inom Nordmalings
tingslag fanns också tydliga variationer. I Bjurholms socken gick det 130 ogifta 
kvinnor på 100 män, medan Nordmalings församling tvärtemot uppvisade ett
mansöverskott. I övriga socknar med mansöverskott är skillnaderna försum-
bara. Jag väljer dock att betrakta de tre tingslagen som sammantagna enheter
där det i samtliga fall rådde en tämligen jämn könsfördelning. Möjligheterna
för ogifta mödrar att hitta en make bör således inte i något av områdena ha
påverkats skevt av befolkningens sammansättning.

Giftermålsmönster

Denna undersökningsperiod har sammanlagt 601 ogifta mödrar följts upp
manuellt i kyrkböckerna. Samtligas levnadsöden och giftermålsmönster under
fertil ålder redovisas översiktligt i tabell 67, bilaga 1b. Utifrån relevansen för
det som undersöks har, på samma sätt som i kapitel 3, ett varierande antal fall
filtrerats bort när underlagen för de undersökta faktorerna tagits fram. Studien
utgår även denna period från tre huvudkohorter, vars giftermålsmönster åskåd-
liggörs i tabell 34 och vilka med undantag av bortfallsgrupper inkluderar samt -
liga kvinnor som födde sitt första utomäktenskapliga barn inom respektive
tingslag de angivna åren.
Precis som i den äldre kyrkboksstudien, inleds analysen med ett allmänt

resonemang om de ogifta mödrarnas vigselfrekvens inklusive en jämförelse

37 Inte minst eftersom könsfördelningen kunde ändras på grund av in- och utflyttning hade 1920 års folk-
räkning varit att föredra, men någon liknande statistik från den är ej tillgänglig. Studien vilar således på
ett antagande om att några större förändringar inte ägt rum sedan 1910.
38 Som tidigare berörts blev Sollefteå stad år 1917.
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Tabell 34. Giftermålsmönster under fertil ålder för ogifta mödrar som nedkom
med sitt första utomäktenskapliga barn inom respektive undersöknings -
område de angivna åren.

Kommentarer: Osäkra fall (borttappade i kyrkböckerna), samt änkor, äktenskapsbryterskor och de som
avled före 45 års ålder är inte medtagna. Se tabell 67, bilaga 1b, för den kompletta populationen ogifta
mödrar. 

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå med flera församlingar (se tabell 67, bilaga 1b beträf-
fande till vilka församlingar flyttningar utanför respektive tingslag följts upp)

med hur vanligt att det var att kvinnor i allmänhet gifte sig under sin fertila
ålder. Sedan följer var sitt avsnitt om de tre olika typerna av äktenskap, i vilka
kvinnans förhållande till brudgummen problematiseras. I avsnitten om legiti -
meringar och de som var gravida vid vigseln ingår betydelsen av de ogifta
mödrarnas släktnätverk, som även denna period har begränsats till om deras
fäder levde. Beträffande de fall där ett med maken gemensamt barn inte kan
ha legat till grund för äktenskapet, studeras bland annat hur giftermålsmöjlig -
heterna påverkades av antalet barn kvinnan hade. Därefter problematiseras
kvinnornas ålder i ett särskilt avsnitt och slutligen undersöks deras sociala
mobilitet i samband med äktenskapen.
Giftermålsmönstren i respektive område påminner denna period i ännu

högre utsträckning om varandra (se tabell 34). Precis som vad gäller 
1860-talsstudien går det för det första att konstatera att de flesta ogifta mödrar
som bodde kvar i respektive undersökningsområde så småningom gifte sig,
antingen med en barnafader, eller med någon annan. Så skedde i omkring åtta
fall av tio i Sollefteå och Nordmaling och i nära fall nio fall av tio i Nordingrå. 
Med hjälp av detaljstudierna av de enskilda levnadsödena har det tack vare

källäget varit möjligt att med ännu större säkerhet än i kapitel 3 undersöka i

 
Gift med/ogift Sollefteå 

Tingslag  
1915–20 

Nordingrå 
Tingslag 
1911–24 

Nordmalings 
Tingslag  
1913–22 

Sammanlagt 

1. GIFT: med en far till ett eller flera 
utomäktenskapliga barn (legitimering) 
 

 
51 (50%)  

 
37 (53%)  

 
41 (46%)  

 
129 (49%) 

2. GIFT: gravid vid vigseln med en man 
hon inte tidigare hade barn med 

 
16 (16%)  

 
10 (14%)  

 
16 (18%) 
 

 
42 (16%) 
 

3. GIFT: Med stor säkerhet med en man 
hon inte avlat barn med före vigseln 
 

12 (12%)  
 

14 (20%) 
 

16 (18%) 
 
 

42 (16%) 

4. OGIFT: under fertil ålder (till 45 år) 
 

24 (23%)  9 (13%) 
 

16 (18%) 
 

49 (19%) 

Andel gifta kategori 1-4 79/103 (77%) 
 

61/70 (87%) 73/89 (82%) 213/262 (81%) 

5. UTFLYTTAD ur tingslaget under 
fertil ålder 
 

96 35 54  185 

Totalt antal fall 199 105  143 447 

 
 



vilket förhållande kvinnans barn stod till mannen som hon gifte sig med.39

Utifrån denna närundersökning framträder även för denna tidsperiod en bild
som indikerar att man kanske inte bör gå för långt i nedtonandet av den sociala
utsattheten för de kvinnor som ”råkat i olycka”. En tydligare majoritet av de
ogifta mödrar som gifte sig, gjorde det nämligen nu med antingen en man de
hade barn med, eller med en de väntade barn med när de stod vid altaret.
Faktum är att ett gemensamt barn kan antas ha haft betydelse för mer än tre
fjärdedelar av de ogifta mödrarnas äktenskap. Så var fallet utan nämnvärda
variationer mellan områdena och det ska särskilt betonas att legitimerings -
frekvensen var hög i alla tre tingslagen. Precis som i hela riket hade den ökat
betydligt jämfört med 50 år tidigare, varför två tredjedelar av äktenskapen nu
var legitimeringar. Av de ogifta mödrar som stannade kvar i respektive område
kom omkring hälften att gifta sig med en man som var far till minst ett av
hennes utomäktenskapliga barn. Utifrån 1936 års partiella folkräkning har
legitimeringsfrekvensen för bland annat barn födda 1916–20 beräknats av den
tidigare omnämnda statistikern Hannes Hyrenius. För de ogifta mödrar som
förekom i nämnda folkräkning låg den för hela riket på 48,2 procent, vilket
således är i paritet med de här observerade talen. På den nationella nivå hade
legitimeringarna ökat markant de närmast föregående årtiondena.40 Beaktas
däremot även de kvinnor som flyttade ut ur respektive tingslag under fertil
ålder, så uppvisade riket som helhet en betydligt högre legitimeringsfrekvens
än de här studerade områdena.41 Jämfört med 1860-talet hade likväl legiti  -
me ringarna i de tre tingslagen genomgående ökat med omkring 15 procent om
utflyt tarna vägs in.42
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39 Under denna period står det nästan utan undantag antecknat i församlingsboken om kvinnans make
var far till hennes före äktenskapet födda barn eller inte.
40 Hyrenius 1941, s. 24. Som framkommit ovan legitimerades 22 procent av de utomäktenskapligt födda
barnen år 1889 (SCB 1916, s. 104f, se vidare forskningsläget, kapitel 1). Redan för barn födda 1901–05
låg legitimeringsfrekvensen i hela landet på 38,5 procent, för att därefter successivt närma sig 50 procent,
vilket passerades under 1920-talets andra hälft (Hyrenius 1941, s. 24). 
41 Inklusive utflyttarna varierade legitimeringsfrekvensen (kategori 1 + 6 i tabell 67, bilaga 1b, dividerat
med de övriga kategorierna exklusive bortfallsgrupperna) i föreliggande studie mellan 31 (Sollefteå och
Nordmaling) och 37 procent (Nordingrå). Inklusive bortfallsgrupperna, inom vilka inga legitimeringar före -
kom, sjunker dessa andelar med ca fem procent. Det var ändå betydligt högre än under 1860-talet, då
legiti meringsfrekvensen varierade mellan 15 (Sollefteå) och 23 procent (Nordingrå). Inte minst eftersom
kvinnorna följts i minst 7 månader även om de flyttat ut ur respektive tingslag, verkar det inte sannolikt
att någon markant större andel än de i tabell 67, bilaga 1b, vid ett senare tillfälle skulle ha gift sig med en
barnafader utanför undersökningsområdet. För en adekvat jämförelse med föreliggande undersökning
skulle dock talen i Hyrenius nationella beräkning behöva justeras nedåt en aning. Detta eftersom uppgifter
för de barn som avlidit före 1936 inte ingår hos Hyrenius och att ett avlidet spädbarn torde ha minskat
benägenheten till giftermål mellan dess föräldrar (Hyrenius 1941, s. 24). Det visas t.ex. av att legiti -
meringsfrekvensen för barn födda i hela landet år 1889 i SCB:s undersökning justeras uppåt med två och
en halv procentenheter om de korrigeras för spädbarnsdödligheten (Hyrenius 1941, s. 30).
42 I huvudkohorterna hade legitimeringsfrekvensen ökat med mellan 23 (Nordingrå) och 35 procenten-
heter (Sollefteå) i jämförelse med 1860-talet.
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I detta sammanhang kan det också vara relevant att betona att även om andelen
utomäktenskapligt födda hade ökat i samtliga undersökningsområden jämfört
med den förra perioden, var benägenheten per kvinna att föda illegitima barn
ändå tämligen likartad. I Nordmaling och Nordingrå, där nu 4,2 respektive 6,6
procent av barnen föddes utanför äktenskapet, var den utomäktenskapliga
födelsekvoten någon procent högre än under 1860-talet. Per 1000 ogifta kvin -
nor i fertil ålder och år var antalet födslar däremot på samma nivå i Nordmaling
(12), medan de minskat i Nordingrå (från 17 till 12). Sollefteå uppvisade endast
en svag ökning i detta avseende (från 26 till 31), trots att andelen utom -
äktenskapliga barn ökat från 10 till 19 procent.43 Som berördes i inlednings -
kapitlet var således skillnaderna mellan områdena i stora drag intakta. De högre
procentuella andelarna utomäktenskapliga barn jämfört med under 1860-talet
berodde till mycket stor del på en minskning av den inom äkten skapliga ferti -
liteten. En av delförklaringarna till det senare förefaller vara att legitimeringarna
ökat. Här kan också paralleller dras till den nationella nivån och det ökade
antalet legitimeringar kan kanske tjäna som huvud förklaring till att den utom -
äktenskapliga fruktsamheten i Sverige steg vid denna tid, till skillnad från i
övriga Västeuropa, där den minskade från och med slutet av 1800-talet.44

I en studie av Lillhärdal socken i Härjedalen 1850–1930 finner den holländ -
ske etnologen Hans Marks att en stor del av de utomäktenskapliga födslarna
berodde på uppskjutna äktenskap och att sådana föräktenskapliga födslar var
acceptabla om vigsel följde.45 De försenade äktenskapen berodde enligt honom
på att det fanns en norm om att ett par skulle ha tillgång till en bit land innan
de gifte sig och beteendet verkar mer eller mindre ha varit en del av ett norma -
liserat och accepterat familjebildningsmönster.46 Att man skulle ha tillgångar
för att trygga sin försörjning innan man gifte sig är ju för övrigt i linje med John
Hajnals förklaring till de relativt sena äktenskapen i Västeuropa.47

Även Margareta Matovic har som sagt konstaterat att uppskjutna äktenskap
var ett gångbart alternativ för underskiktets kvinnor och män.48 Marks fram -
håller dock också att de som blev övergivna av barnafadern inte på samma
gång försvann som en kategori i folkets ögon. Utifrån lokala folkminnen menar
han att ogifta mödrar som inte hade ett stabilt förhållande med en man, stig -

43 Samtliga uppgivna siffror finns redovisade i figur 6 respektive tabell 1 och 2, kapitel 1, sid. 41f.
44 Shorter 1971, s. 265–72.
45 Marks, 1994, s. 106–107, 116, 118.
46 Marks 1994, s. 107f. Beträffande utomäktenskapliga barn i Lillhärdal hävdar Marks att den ogifta modern
i de flesta fall antingen sammanbodde med barnafadern eller flyttade i hop med honom vid en senare tid-
punkt. Några siffror angående hur vanligt sammanflyttning före vigseln var kring förra sekelskiftet presen-
teras dock inte.
47 John Hajnal, “European Marriage Patterns in Perspective”, i D. V. Glass & D. E. C. Eversley, Population
in History: Essays in Historical Demography, London 1965, s. 132f. Beträffande Sverige se även Lundh
2003b s. 13ff.
48 Matovic 1984, s. 245f. 
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matiserades ännu i början av 1900-talet.49 Det är ett centralt påstående att ta
med sig i den kommande analysen som inleds med att vigselfrekvensen för
ogifta mödrar relateras till kvinnor i allmänhet.

Intensiteten på giftermålsmarknaden jämfört med kvinnor i allmänhet

Denna period har ingen digitaliserad folkräkning använts för att jämföra ande-
len gifta kvinnor i åldern 40–49 år på församlingsnivå, med de ogifta mödrarna
i respektive huvudkohort. I stället nyttjas officiell statistik över vigselfrekven-
sen för samtliga kvinnor på länsnivå, vilken grundar sig på 1920 respektive
1930 års folkräkning. På så sätt används två kontrollgrupper, vars giftermåls-
frekvens dock var mer eller mindre densamma. Denna jämförelse visar att vig-
selfrekvensen för de ogifta mödrarna i de studerade områdena närmat sig övriga
kvinnors. Det var nu i princip lika många ogifta mödrar som ingick äktenskap
under sin fertila ålder som kvinnor i allmänhet.50 I Nordingrå var det till och
med fler ogifta mödrar som gifte sig än vad som var fallet i kontrollgrupperna.
Räknas legitimeringarna bort visar det sig emellertid att vigselfrekvensen för

övriga ogifta mödrar var fortsatt lägre än för kvinnor i allmänhet. Så var särskilt
fallet i Sollefteå och Nordmaling, vilket i linje med Hans Marks, tyder på att
ogifta mödrar ännu riskerade att stigmatiseras om de inte kunde få till stånd ett
giftermål med en barnafader. För någon nämnvärd tvekan råder det inte om att
ett äktenskap – om inte annat av försörjningsskäl – fortfarande i allra högsta
grad var att föredra för en ogift mor (se kapitel 3, sid. 99ff). Med undantag av
Sollefteås oväntat låga andelar är dock skillnaderna i äktenskaps frekvens gent -
emot kontrollgrupperna mindre än i 1860-talsstudien. Det kan ändå tyda på att
den sociala utsattheten för dem som övergavs av barnafadern hade minskat.
Giftermålsfrekvensen för dem som gifte sig utan att dessförinnan ha blivit gravida
med brudgummen behandlas ytterligare i ett särskilt avsnitt, nedan sid. 253ff.

Legitimeringar

Som framkom i kapitel 3 kan alltså legitimering grovt sett handla om antingen
ett på förhand överenskommet äktenskap, eller att vigseln var ett resultat av
barnets tillkomst och att sociala påtryckningar därför spelat in. Vad som var
det ena eller det andra i ett specifikt fall är det dock som sagt för det mesta i 
princip omöjligt att få någon säker vetskap om. Med hjälp av nedanstående 
analys ska ändå, utifrån de strukturer som framträder, så långt det är möjligt 
utredas vilken som var vanligast av dessa båda typer av legitimeringar.

49 Marks 1994, s. 116; Enligt Marks var omgivningens dom hård och långtgående (”hard and scrupulous”)
för dem som avvek i och med att de blev ensamma med ett utomäktenskapligt barn. Han betonar även i
linje med Frykman att de tvingades bära en så kallad horluva.
50 Även denna period har komparationen baserats på en summering av andelen gifta, änkor och frånskilda
i åldern 40–49, det vill säga ett uppskattat värde på hur många 45-åriga kvinnor som någon gång varit
gifta. 



Tabell 35. Andelen ogifta mödrar i respektive huvudkohort som ingick 
äktenskap under fertil ålder.

Kommentarer:Kategorierna är desamma som i tabell 34. Kategori 2 är de som var gravida på nytt vid vigseln
med en man de inte tidigare hade barn med, kategori 3 de som gifte sig med en man de inte hade avlat barn
med innan vigseln och kategori 4 de som förblev ogifta under fertil ålder. I kolumnen längst till vänster ingår
även de som legitimerade ett utomäktenskapligt barn (kategori 1).

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

Tabell 36. Andelen kvinnor i åldern 40–49 år på Västernorrlands och 
Västerbottens läns landsbygd som var eller hade varit gifta enligt 1920 
och 1930 års folkräkningar.

Källor: Sveriges officiella statistik (SOS), Folkräkningen den 31 december 1920. 3, Folkmängden efter
ålder, kön, civilstånd och födelseort. Äktenskapen efter varaktighet och efter makarnas ålder, Stockholm
1926, s 46, 48; Folkräkningen den 31 december 1930. 2, Bygdeindelning. Folkmängden efter ålder, kön
och civilstånd. Inrikes omflyttning (inkl. fördelning efter födelseort), Stockholm 1936, s. 49, 51.

En sådan analys är särskilt intressant för denna tidsperiod, eftersom den höga
legitimeringsfrekvensen gör det relevant att fråga sig om inte ett bety dande
antal av dessa ”i efterhand” ingångna äktenskap i själva verket var en del av
en normal frierikultur och familjebildningsmönster, och att det i för hållande
till omgivningen inte hade någon större betydelse om vigseln för senades något?
Det vill säga vad Orvar Löfgren och Hans Marks påstått, och som nedan
benämns frierihypotesen. Användningen av det begreppet avser i denna studie
att föräldrarna till utomäktenskapliga barn verkligen avsåg att gifta sig med
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 Andelen gifta i 

huvudkohorten 
under fertil ålder 
(N) 

Andelen gifta under fertil 
ålder i huvudkohorten 
exklusive de som 
legitimerade (kategori 2+3/ 
kategori 4) (N) 

Kategori 3/4 (N) 

 

Sollefteå tingslag 
 

77% (103) 
 

54% (52)  
 

33% (36) 
 

Nordingrå tingslag 87% (70) 73% (33) 61% (23) 
 

Nordmalings tingslag 82% (89) 67% (48) 50% (32) 
 

 
 

 
 

 

Län Andelen kvinnor i 1920 års 
folkräkning i åldern 40-49 år 
som var gifta, änkor eller  
frånskilda 

Andelen kvinnor i 1930 års 
folkräkning i åldern 40-49 år 
som var gifta, änkor eller 
frånskilda 

Västernorrland 81,3% 80,9% 

Västerbotten 84,2% 84,5% 
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51 Löfgren 1969, s. 37; Marks 1994, s. 115f, 118. Bland annat Orvar Löfgren menar som sagt att ”det inne -
bar ingen större olycka att få ett barn före äktenskapet – bara man legaliserade förbindelsen genom gifter-
mål”. Begreppet frierihypotes är lånat från Sigrid Håkanson som i sin tur översatt Peter Lasletts 
the courtship hypothesis och courtship intensity model (Håkanson 1999, s. 51; Laslett 1980a, s. 53f).
Laslett använder dock begreppet lite annorlunda än i föreliggande studie, nämligen för att förklara och
analysera andelen utomäktenskapliga födslar.
52 I kolumnen för legitimerade i tabell 34 ingår även repeaters som legitimerade ett icke förstfött utom -
äktenskapligt barn. Självklart kan även en legitimering av ett senare barn i en kvinnas barnaskara vara en
del av ett normalt frierimönster även om det fanns ett äldre halvsyskon, men i jämförande syfte är det
utan tvekan mest relevant att undersöka det förstfödda barnet.
53 Ytterligare några legitimerades kort efter att ha flyttat ut ur tingslaget, vilket dock inte påverkar skill -
naderna mellan områdena (jfr de nedersta kolumnerna i tabell 37).
54 Det rörde sig noga räknat om 9 av totalt 51 legitimeringar i Sollefteå, 4 av 37 i Nordingrå och 3 av 41  
i Nordmaling. Bortsett från Sollefteå var deras antal således fortfarande försumbart (jfr tabell 37).

varandra redan från början och att många av dem även gjorde det.51 Som
berörts i kapitel 3, var kvinnorna i sådana fall knappast särskilt socialt utsatta
om barnafadern höll sitt äktenskapslöfte inom en rimlig tid och därför kommer
relevansen av frierihypotesen att utredas i möjligaste mån.
Till att börja med är det intressant att undersöka hur många föräldrar till

förstfödda utomäktenskapliga barn som gifte sig med varandra i respektive
område, eftersom det är den mest adekvata jämförelsen.52 Som synliggörs i
tabell 37, var de förstföddas legitimeringsfrekvens tämligen likartad i de tre
tingslagen. Inberäknat utflyttarna var det mellan ungefär vart tredje och vart
fjärde barn till förstföderskor som så småningom fick legal status. Försiktigt
kan dock konstateras att flest förstfödda barn legitimerades i Nordingrå, eller
34 procent av de vars mödrar ingår i huvudkohorten. Det är 4 procentenheter
mer än i Nordmaling och 9 procentenheter mer än i Sollefteå (se tabell 37).53

Sett till enbart de som bodde kvar i respektive undersökningsområde varierade
legitimeringsfrekvensen för förstfödda barn mellan 41 (Sollefteå) och 47
procent (Nordingrå). I samtliga tingslag var det således en betydande andel
som gifte sig i efterhand med fadern till det första utomäktenskapliga barnet. 
Precis som under 1860-talet var det relativt få kvinnor som legitimerade ett

senare fött illegitimt barn som de fått med någon annan än fadern till den första
”oäktingen”. Det kan tyckas stärka relevansen för Hans Marks påstående om
att de som blivit lämnade ensamma med ett utomäktenskapligt barn fort -
farande i ganska hög grad riskerade att stigmatiseras. I Sollefteå var det dock
några fler av dem som hade barn med två olika män som legitimerade ett icke
förstfött barn.54

Lag om barn utom äktenskaps påverkan på legitimeringarna

Något som ändå skulle kunna tala mot frierihypotesen är att det är tänkbart
att vissa legitimeringar under denna undersökningsperiod mer eller mindre
kan ha varit en effekt av de nya barnlagarna från 1917 och att möjligheterna
att både fastställa ett faderskap och att driva in ett utdömt underhåll därmed 
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ökade.55 Ett underhåll kunde vara en mycket tung belastning för en mindre
bemedlad man, varför ett äktenskap med barnamodern kanske var mer lock -
an de för vissa. Man skulle därför kunna tänka sig att antalet spouse-entrapment
(ur kvinnans synvinkel) och shotgun marriages och därmed frekvensen legi-
timeringar, skulle ha ökat som en effekt av främst barnavårdsmannareformen.56

Eller enkelt uttryckt, att det kan ha varit mer ekonomiskt fördelaktigt för
mannen att ha en familj jämfört med att betala underhåll, nu när det blivit

Tabell 37. Andelen legitimerade förstfödda utomäktenskapliga barn genom
moderns giftermål med barnafadern.

Kommentarer: Baserat på huvudkohorterna och inkluderar även några få fall där barnet avlidit innan 
föräldrarna ingick äktenskap. Kolumnen för legitimerade ej förstfödda barn inkluderar endast de fall där
det förstfödda barnet hade en annan far än minst ett syskon som legitimerades. Totalsiffrorna för de ej
utflyttade kvinnorna i den understa kolumnen är hämtade från tabell 34.

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors. Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

 
Gift med/ogift Sollefteå 

Tingslag  
1915–20 

Nordingrå 
Tingslag 
1911–24 

Nordmalings 
Tingslag  
1913–22 

Sammanlagt 

 

1. Gift inom undersökningsområdet 
med fadern till första barnet 

 

42 
 

33 
 

 

38 
 

 

113 

2. Utflyttad ur tingslaget i samband 
med giftermål med fadern till det 
första barnet 

8 3 5 
 

16 

Summa legitimerade förstfödda 
utomäktenskapliga barn  

50  36 43 129 

Summa legitimerade ej förstfödda 
barn  

9  4 3 16 

 
Summa ej legitimerade barn  

 
140 

 
65 

 
97 

 
302 

Totalt 199 105 143 447 

Andel legitimerade förstfödda 
utomäktenskapliga barn 

50/199 
=25,1% 
 

36/105 
=34,3% 
 

43/143 
=30,1% 
 

129/443 
=29,2% 

Andel legitimerade förstfödda barn till 
ej utflyttade ogifta mödrar 

42/103 
=40,8% 

33/70 
=47,1% 

38/89 
=42,7% 

113/262 
=43,1% 

 
 

55 Möjligheten att driva in ett underhåll ökade inte minst på grund av införandet av Lag om införsel i 
avlöning, pension eller livränta (SFS 1917:380).
56 I den mån spouse entrapment marriages förekom förutsätter detta resonemang att det var kvinnan
som hade äktenskap i åtanke. Som nämndes i kapitel 3 innebär shotgun marriage att giftermålet var på-
tvingat båda parter som ett resultat av graviditeten (Laslett 1980a, s. 8). Både dessa typer av äktenskap
kunde naturligtvis också ingås under graviditeten, det vill säga innan kvinnan hunnit föda någon ”oäkting”,
men här avser resonemanget de i efterhand ingångna giftermålen. 
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57 Hyrenius har med hjälp av 1936 års partiella folkräkning visat att andelen legitimeringar i hela landet
var 7 procent fler för barn födda 1916–20 jämfört med de födda 1911–15. Det var, som framkommit, del
i en trend i och med att legitimeringarna ökade konstant från slutet av 1800-talet ända fram till 1930-
talet. Den största ökningen mellan två femårsintervall under denna tid ägde för övrigt rum de nämnda
åren på 1910-talet (Hyrenius 1941, s. 24).
58 Se t.ex. Löfgren 1969, s. 45; Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 465.

svårare för honom att undkomma det ekonomiska ansvaret. Så verkar dock
över huvudtaget inte ha varit fallet, utan andelen legitimeringar var i samtliga
tingslag i princip oförändrat åren just efter barnalagarnas införande (se tabell
68, bilaga 1b). Skillnaderna i barnavårdsmannainstitutionens implementering
verkar således främst ha påverkat andelen fastställda faderskap. Förvisso kan
det vara så att reformen inte hunnit ”sätta sig” riktigt på några år, vilket kan
ha medfört kvardröjande beteenden. I så fall hade det kanske varit mer relevant
att jämföra t.ex. 1915–18 med 1925–28, men mest troligt är hur som helst att
det var andra faktorer än den nya lagstiftningen som låg bakom den höga
frekvensen av äktenskap som ingicks i efterhand.57

Det faktum att Lag om barn utom äktenskap initialt inte hade någon
inverkan på legitimeringsfrekvensen tycks således tala för den anförda frieri -
hypotesen beträffande de uppskjutna äktenskapen. Bakom de konstate rade
fall där ingen barnavårdsman utsågs och giftermål med barnafadern följde, går
det som sagt också att skönja den föräktenskapliga familjebildning som hela
tiden var avsedd att legaliseras, snarare än att den sociala kontrollen hade
betydelse. 

Kvinnornas släktnätverk
I allmänhet anses att den sociala kontrollen hade minskat i betydelse som en
effekt av det moderna samhällets framväxt. Folkökningen, urbaniseringen och
de förbättrade kommunikationerna gjorde att det traditionella lokalsamhället
luckrades upp och medförde att varken föräldrar, den lokala prästen, eller övrig
omgivning hade samma uppsikt över unga kvinnor och män. Därmed ökade
möjlig heten för männen att undkomma sitt ansvar genom att exempelvis lämna
trakten. I agrarsamhället hade många gånger kvinnans far, eller andra personer,
via påtryckningar mer eller mindre kunnat se till att en ung man som gjort
någon gravid tog sitt ansvar och gifte sig med henne.58 Det är självklart ändå
på sin plats att så långt möjligt testa vilken betydelse den sociala kontrollen
kan ha haft för de ogifta mödrarnas äktenskap. Beträffande kontroll som utöv-
ades mot mannen i samband med legitimeringar är det, som framkom i kapitel
3, främst relevant att undersöka om kvinnans far fanns i livet vid det första
utom  äktenskapliga barnets födelse. Han var som sagt den som i egenskap av
förmyndare hade huvudansvaret för att genom påtryckningar försöka få en
försumlig barnafader till altaret.
Huruvida fadern levde, kan under denna period ha haft en viss betydelse i



Sollefteå och Nordmaling. Denna tendens är dock inte särskilt stark. I Sollefteå
levde barnets morfar i 86 procent av de fall (43 av 50)där förstfödda utomäkten -
skapliga barn legitimerades, medan 78 procent (97 av 125) av morfäderna till
ej legitimerade barn fanns i livet.59 Räknar man bort de fäder som bodde i en
annan församling än där barnet föddes, blir dessa procentandelar i stället 85
respektive 71. Det vill säga en något större skillnad och det är naturligtvis rim -
ligt att avståndet till föräldrahemmet hade betydelse för benägenheten hos
kvinnans far att ingripa. I Nordmaling levde fadern i 83 procent (33 av 40) av
fallen när barnet legitimerades och i 74 procent (68 av 92) när det inte legiti -
merades. Där ändras andelarna bara marginellt om de fäder som var bosatta i
en annan församling exkluderas. I Nordingrå, där fadern av allt att döma hade
stor betydelse för legitimeringarna under 1860-talet, fanns nu inte längre något
sådant samband. I stället hade fler morfäder till legitimerade barn avlidit än
vad som var fallet för de ej legitimerade barnen. Där hade alltså den sociala
kontroll som kvinnans far utövade mot barnafadern helt uppenbart minskat i
betydelse. Detsamma gäller Nordmaling, medan siffrorna indikerar att kvin -
nans far hade ökat i betydelse i Sollefteå jämfört med 1860-talet. Inte heller i
Sollefteå och Nordingrå verkar ju dock kvinnans far ha haft mer än en marginell
inverkan på om en legitimering av den förstfödda ”oäktingen” kom till stånd.
Det kan, som förväntat, tas som intäkt för att den sociala kontrollen i allmänhet
hade minskat jämfört med den förra perioden. I den mån den fortfarande kunde
fungera som i bondesamhället, indikerar dessa resultat också att den sociala
utsattheten för övergivna kvinnor med ett utomäktenskapligt barn inte var så
stor att det var extra angeläget att få barnafadern till altaret.

Uppskjutna äktenskap
Den sociala kontrollens minskade betydelse styrker således ytterligare frieri-
hypotesen. Det verkar onekligen som att de många legitimeringarna under
denna tidsperiod tyder på att många par verkligen haft för avsikt att ingå äkten-
skap redan innan kvinnan blev gravid. Påpekas ska också att den övervägande
majoriteten av dem som legitimerade ett gemensamt utomäktenskapligt barn
inte var skrivna på samma adress före vigseln. Det skiljer sig därmed från vad
Matovic funnit i Adolf Fredriks församling år 1864, där 26 av 43 par som legi-
timerade föräktenskapliga barn var sammanboende när lysningen togs ut.60

Sigrid Håkanson menar att kvinnor sannolikt inte ”tog risken att bli med
barn om inte äktenskap fanns med i framtidsbilden”.61 Det är alltför kategoriskt
uttryckt, men att hennes påstående ändå kan ligga nära sanningen visar hon
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59 De kvinnor som själva var födda utanför äktenskapet är ej inkluderade, varför siffrorna inte motsvaras
av tabell 37. Däremot ingår även de som flyttade ut ur tingslaget i denna analys. Sannolikheten att en
legiti mering ägt rum senare än de sju månader som utflyttade ogifta mödrar följts på den nya orten måste
anses som relativt liten. 
60 Matovic 1984, s. 245.
61 Håkanson 1999, s. 175.
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själv, när hon, i linje med Peter Lasletts hypotes, i sin egen undersökning kon -
s ta terar att det föddes fler utomäktenskapliga barn där aktiviteten på äkten -
skapsmarknaden var störst.62 Beträffande det tidiga 1900-talet har Stefan Warg
också visat på ett tydligt samband i de norrbottniska malmfälten mellan en
hög andel gifta och en hög utomäktenskaplig fruktsamhet, vilket ger belägg för
tesen om att lejonparten av de utomäktenskapliga barnen kommit till under
frieriliknande former, snarare än som resultat av mer lösa förbindelser.63

I likhet med en del fall under 1860-talet, var en anledning till de uppskjutna
äktenskapen av allt att döma att vissa barnafäder på grund av ungdom ännu
inte var redo att gifta sig eller kapabla att försörja en familj. Håkanson menar
exempelvis att särskilt unga tjänstedrängar ibland ”överskattade sina möjlig -
heter att etablera ett nytt hushåll”.64 Härvidlag spelade även in att kvinnorna
sällan hade någon nämnvärd hemgift att erbjuda om de tillhörde de lägre social -
grupperna, varför både mannen och kvinnan kanske behövde arbeta några år
och spara ihop pengar, alternativt att de medvetet väntade på att deras ekonomi
skulle bli säkrare. Det är också möjligt att den norm som Hans Marks beskrivit
angående att jordbrukare skulle ha tillgång till en bit jord, kan över föras på
arbetarklassen och att det i så fall handlade om att de unga tu skulle spara ihop
en viss summa som en sorts långsiktig ekonomisk försäkring.65 I vilket fall som
helst var det antagligen svårare att sätta bo i en tid när arbetar klassen hade
ökat i omfång och allt färre levde direkt av jorden, vilket är den troliga orsaken
till att legitimeringarna skjutit i höjden.66

Då ett betydande antal av barnafäderna är kända under denna period, har
det också varit möjligt att inkludera dem i analysen på ett annat sätt än tidigare.
Det är därför bland annat möjligt att dra vissa slutsatser utifrån deras ålder. En
jämförelse av hur gamla männen var när de blev fäder, visar i alla tre tings lagen
på ett negativt samband mellan legitimeringsfrekvensen och en högre ålder vid
barnets födelse, vilket således bekräftar att ungdom kan ha spelat in för det stora

62 Håkanson 1999, s. 50, 197; Laslett 1980a, s. 57. Detta anspelar på Lasletts frierihypotes (courtship 
hypothesis), vilken skriver:”The more courtships, the more disappointments in courtship, and hence a
rise in the number of illegitimates”. I sin studie av London 1740–1810 finner även historikern John Black
ett samband mellan ekonomiska konjunkturer i olika branscher och andelen förmodade fäder med vissa
yrkes titlar, vilket leder honom till slutsatsen att ganska många av de utomäktenskapliga barnen var resul-
tatet av ”marriage courtships” (Black 2005, s. 62).
63 Warg 2004, s. 216f.
64 Håkanson 1999, s. 190ff. Det kunde exempelvis vara problematiskt att ordna en bostad. Se även 
Lindstedt Cronberg 1997, s. 199.
65 Marks 1994, s. 107f. Bland annat Scott, Tilly & Cohen framhåller att kvinnan ibland kunde arbeta och
spara ihop till sin egen hemgift, för ett bli ett mer attraktivt parti (Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 469). Se
även Marie Lindstedt Cronberg, ”Adelsfröken, prästdottern och tjänstepigan: om ogifta mödrars utsatthet
på 1700-talet”, i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma; samhällets utsatta
under 700 år, Stockholm 2013, s. 134.
66 Angående att äktenskap sköts upp av ekonomiska skäl se t.ex. SCB 1914, s. 14, 29; SOU 1938:57, 
s. 122; Hyrenius 1941, s. 74; Frykman 1977, s. 214; Marks 1994, s. 107. 
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67 De högre ålderstalet för männen representeras av Sollefteå, medan de i de andra båda tingslagen således
var något år yngre i genomsnitt.
68 Under perioden 1915–20 var exempelvis 22 respektive 23 år de två vanligaste åldrarna för en svensk
kvinna som ingick sitt första äktenskap. Från och med åldersgruppen 20–21 år var det vid den aktuella
tiden relativt vanligt att kvinnor på den svenska landsbygden gifte sig. De fem mest frekventa åldersgrup-
perna låg utan undantag samtliga inom intervallet 21–26 år. För männen var 24–28 år under samma period
konsekvent de åldrar då intensiteten på äktenskapsmarknaden var som störst (SOS, Befolkningsrörelsen
år 1915, Stockholm 1919; s. 26f; Befolkningsrörelsen år 1916, Stockholm 1920, s. 26f; Befolkningsrörel-
sen år 1917, Stockholm 1917, s. 26f; Befolkningsrörelsen åren 1918–1920, Stockholm 1926, s. 44–49).
69 Beträffande en del av de uppskjutna äktenskapen är det dock också relevant att fråga sig om inte kon -
trahenternas stora åldersskillnad bidragit till den sena vigseln. Ibland stod kvinnan i ett beroendeförhål-
lande till mannen, vilket framgår av att hon var skriven som hushållerska eller piga hos en änkling eller
ogift man, som kanske inte var så angelägen om att gifta sig. Männen var i en del fall betydligt äldre och
ibland även klassmässigt överordnade. Som framkommit ovan var det dock inte särskilt vanligt med dylika
”samboförhållanden”.
70 Christer Lundh, The World of Hajnal Revisited: Marriage Patterns in Sweden 1650–1990, Lund 1997,
s. 28. I Västerbotten var männen i genomsnitt 28,4 år gamla och kvinnorna 25,8 år. I Västernorrland var
männen 28,5 och kvinnorna 25,7 år.
71 SOS, Befolkningsrörelsen år 1915, s. 26, Befolkningsrörelsen år 1916, s. 26, Befolkningsrörelsen år
1917, s. 26, Befolkningsrörelsen åren 1918–20, s. 44, 46, 48, Stockholm 1919–26.

antalet uppskjutna äktenskap. Även för kvinnorna finns ett sådant samband.
De kvinnor som legaliserade förbindelsen var i samtliga områden i medeltal

ungefär 23 år när det första barnet föddes, medan männen var runt 26–27 år
gamla och således relativt unga.67 Det är dock åldrar då båda könen utan tvekan
måste ha betecknats som giftasvuxna.68 När de blev föräldrar var lika fullt både
kvinnorna och männen i föreliggande studie i genomsnitt några år yngre än den
allmänna giftermålsåldern och i vissa fall går det på goda grunder att ana sig till
att speciellt mannens ungdom haft betydelse för att äktenskapet sköts upp.69

Åldersspecifik statistik över giftermålsåldern på länsnivå är ej tillgänglig för de
aktuella åren, men 1901–10 var i både Västerbottens och Västernorrlands län
kvinnor som trädde in i sitt första äktenskap i genomsnitt 26 år gamla och
männen ungefär 28,5 år.70 Det är ungefär i paritet med talen för hela rikets
landsbygd under perioden 1915–20, där kvinnorna då i genomsnitt var 26,2 år
gamla och männen 29,1 år när de ingick sitt första äktenskap.71 De som legiti -
merade i föreliggande studie var yngre än så även när de gifte sig. Utan större
varia tioner mellan områdena var kvinnorna då i genomsnitt ungefär 24 år och
männen omkring 28 år gamla.
I de fall där barnet inte legitimerades var såväl mödrarna som de kända

barnafäderna i genomsnitt omkring 1–11/2 år äldre när den första ”oäktingen”
föddes jämfört med om förbindelsen legaliserades (se tabell 38). Kvinnorna
var i de fallen i medeltal omkring 24 år när de blev mammor, vilket således bör
ha varit två år under den genomsnittliga giftermålsåldern för samtliga kvinnor.
I linje med vad som framfördes i kapitel 3 talar det faktum att kvinnorna var
giftasvuxna, men inte ”överåriga”, mot att det i hög utsträckning rörde sig om



Tabell 38. Föräldrarnas medelålder vid barnets födelse för förstfödda
utomäktenskapliga barn med kända fäder. 

Kommentar: Att numerären är lägre för barnafäderna än för mödrarna för de ej legitimerade beror på att
en del fäder inte har spårats i kyrkböckerna eftersom endast knapphändiga uppgifter om barnafadern
uppgivits via en anteckning i antingen födelsenotisen, församlingsboken, eller barnavårdsmannaliggaren.
Samtliga barnafäder som inte spårats saknar ett uppgivet födelsedatum i de källor som nyttjats.

Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå. Se
även de kommunala arkiv som hänvisas till i tabell 28.

mer lösa och tillfälliga förbindelser i de fall där barnet inte legitimerades.72

Sannolikt handlade det i stället ofta om normaliserade frierier som var att
beteckna som misslyckade ur kvinnans synvinkel. Det vill säga att mannen
övergav henne trots förespeglingar om, eller ett mer eller mindre uttalat äkten -
skapslöfte. Som nämnts kan ekonomiska svårigheter ha spelat in för att omin - 
tet   göra giftermålet, även om mannen varit ärlig i sin avsikt att ingå äktenskap.73

I och med att männen också var något äldre och ungefär i den ålder när det
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 Det första utomäktenskapliga 

barnet legitimerat genom 
föräldrarnas giftermål (N) 

Det första utomäktenskapliga 
barnet ej legitimerat (N) 

Sollefteå 1915–20 Mödrar 22,8 (42) 24,1 (82) 

Fäder 27,6 (42) 28,2 (68) 

Nordingrå 1911–24 Mödrar 23,0 (33) 24,2 (36) 

Fäder 26,5 (33) 28,1 (29) 

Nordmaling 1913–22 Mödrar 22,8 (38) 23,2 (31) 

Fäder 26,3 (38) 30,3 (23) 

Sammanlagt Mödrar 22,9 (113) 23,9 (149) 

Fäder 26,8 (113) 28,5 (120) 

 
 

72 Det ska dock naturligtvis inte bortses från att icke frieriliknande, mer tillfälliga förbindelser orsakade
ett antal utomäktenskapliga barn. För direkta fallbeskrivningar av olika omständigheter under vilka utom -
äktenskapliga barn, födda 1918–19 i Sundsvall, kommit till världen, se Maria J. Wisselgren, Att föda 
barn – från privat till offentlig angelägenhet: förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900–
1930, Umeå 2005, s. 83ff. I linje med vad som tidigare anförts, framgår av hennes studie att kvinnans för-
hållande till barnafadern kunde variera avsevärt. Frierihypotesen finner dock även stöd hos Wisselgren.
Av totalt 100 rapporter författade av barnavårdsinspektrisen Ester Carlsson, framgår bland annat att det
illegitima barnets föräldrar antingen redan sammanbodde eller avsåg att gifta sig i 47 fall.
73 Se Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 466, 470; Richard Cobb, The Police and the People: French Popular
Protest, 1789–1920, Oxford 1970, s. 235, 238; E. P. Thompson & Eileen Yeo (red.), The Unknown Mayhew,
New York 1972, s. 116–180.



första äktenskapet normalt ingicks, är dock ungdom och ekonomisk oförmåga
inte en fullt lika relevant förklaring i de fallen, även om det natur ligtvis kan
förklara en del av de utomäktenskapliga barn som aldrig legiti merades. För -
utom att mannen mer bokstavligt talat svek ett löfte om äktenskap kunde
orsaken till en utebliven vigsel naturligtvis också vara att känslorna hos ett
par som tänkt gifta sig falnade, att ena parten avled, eller att kvinnans eller
mannens föräldrar motsatte sig giftermålet. Som Lindstedt Cronberg skriver 
var en graviditet ”ett gott skäl att ingå äktenskap samtidigt som en graviditet
inte omedelbart kan ha ansetts förpliktiga till äktenskap”.74 I Ångermanland
praktiserades för övrigt vid denna tid fortfarande nattfrieriseden på sina håll,
varför det alltjämt är möjligt att en del barn kan ha varit resultatet av nattfrierier
där kvinnan förväntat sig äktenskap, men där så inte blev fallet.75

Så många som lite drygt hälften av de män som legaliserade förbindelsen till -
hörde i alla tre tingslagen arbetarklassen.76Det styrker ytterligare tesen om upp -
skjutna äktenskap av ekonomiska skäl, då arbetare sällan lär ha haft särskilt
kapitalstarka föräldrar. Sannolikt hade alltså både ekonomisk oförmåga och
ung  dom, snarare än ansvarslöshet och medveten försummelse stor betydelse i
sammanhanget. Kvinnorna tillhörde som väntat i en stor majoritet av dessa fall
själva det lägsta samhällsskiktet och kunde därmed knappast heller erbjuda
någ  ra tillgångar att tala om. Ett inte obetydligt antal av dem hade torparbak -
grund.
De juridiskt fastställda barnafäder som inte gifte sig med modern tillhörde

även arbetarklassen i ungefär lika stor utsträckning som dem som legitime r -
ade.77 Också i de fallen hade de allra flesta arbetare barn med en kvinna med
liknande social tillhörighet. Det styrker således att många av de barn som inte
legitimerades kom till under vad som var att betrakta som misslyckade frierier
ur kvinnans synvinkel. Osäkra ekonomiska villkor och att många par saknade
de rätta finansiella möjligheterna för att ingå äktenskap innan barnet föddes
spelade således med säkerhet in för att ett antal män aldrig uppfyllde ett mer
eller mindre uttalat äktenskapslöfte.
Den stora andelen arbetare bland dem som legitimerade är också delvis i

linje med vad Hyrenius funnit på riksplanet beträffande vanligheten av
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74 Lindstedt Cronberg 1997, s. 197.
75 Som framkom i kapitel 2 kunde vissa graviditeter bero på en kulturell eftersläpning i seder och bruk,
som gjorde att en del kvinnor förväntat sig äktenskap trots att mannen inte lovat det (se Löfgren 1969, 
s. 45ff och särskilt avsnitt i kapitel 2, sid 78ff).
76 Antalet män från arbetarklassen (socialgrupp 5) av de som legitimerade ett förstfött barn var: Sollefteå
22 av 42, Nordingrå 17 av 33, Nordmaling 20 av 38.
77 Beräknat på antalet fall där faderskapet var juridiskt fastställt och det förstfödda barnet inte legiti -
merades var antalet män från arbetarklassen: Sollefteå 52 av 95, Nordingrå 18 av 35, Nordmaling 16 av
32. Procentuellt sett påminner således dessa tal starkt om andelen arbetare bland dem som legitimerade
(jfr närmast föregående not). För uppgift om samtliga kända barnafäders sociala tillhörighet se vidare 
avsnittet ”Kvinnornas sociala tillhörighet i förhållande till de kända barnafäderna”, sid 277ff. Se även tabell
71, bilaga 1b.
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föräkten skapliga barn. Trots den allmänt höga legitimeringsfrekvensen fanns
det hos honom klara skillnader mellan vissa sociala grupper, i så måtto att
särskilt arbetare (socialgrupp 5) och jordbruksarbetare (socialgrupp 7) var
fäder till relativt många föräktenskapliga barn.78

Ganska många av de unga fäderna var fortfarande skrivna hos sina föräldrar
och en handfull eller något fler i vardera tingslaget hade inte uppnått myndig -
hetsåldern (21 år). Det innebar i så fall ett hinder för äktenskap, eftersom
tillstånd från Kungl. Maj:t. erfordrades om mannen var omyndig.79 SCB konsta -
terade år 1916 att omyndiga män orsakade många uppskjutna vigslar, vilket i
viss mån bekräftas av de aktuella fallen i föreliggande studie.80 Exempelvis fick
den knappt 19-åriga arbetardottern Gerda Johansson den utomäktenskapligt
födda dottern Gudrun i september 1916. Hon hade enligt församlingsboken
kort dessförinnan flyttat hem från Stockholm till sina föräldrar på Norrbyskär
i Hörnefors församling (Nordmalings tingslag). Fadern fanns emellertid också
på Norrbyskär, den likaledes hemmaboende sågverks arbetaren Gustaf
Wikström, som fyllde 21 den påföljande månaden.81 När dottern var knappt 
1½ år gammal ingick de äktenskap i maj 1918.82 Vid Gudruns födelse hade
Gustaf alltså ännu inte uppnått myndighetsåldern, vilket skulle kunna vara en
anledning till att det inte blev något äktenskap innan dess.83

Sammanfattningsvis går det att tydligt skönja att många av de talrika legiti -
me ringarna oavsett tingslag inte var något annat än uppskjutna äktenskap,
varför de mer eller mindre bör ha varit att betrakta som en del av en normal
frierikultur. Det visas inte minst av att den sociala kontrollen utövad av kvin -
nans far hade minskat, trots att legitimeringarna hade skjutit i höjden så att
omkring hälften av dem som stannade kvar i respektive tingslag nu gifte sig
med en barnafader. Den mindre betydelsen av att kvinnornas fäder ingrep för
att få till stånd ett giftermål med barnafadern kan tolkas som att de ogifta möd -
rar nas sociala utsatthet nu var mindre, men kan också ha ett samband med
det moderna samhällets framväxt och att det blev svårare att utöva en sådan
kontroll.

78 Hyrenius 1941, s. 25f. Beträffande arbetarna, som utgjordes av både industriarbetare och andra, gällde
det de som gift sig före 1926.
79 Enligt 1915 års lag om äktenskaps ingående och upplösning behövde kvinnan också vara 18 år. Dess -
förinnan hade 17 år gällt (Birger Ekeberg. Äktenskapslagstiftningen: en översikt över 1915 års lagar och
författningar, Stockholm 1917, s. 19).
80 SCB 1916, s. 36. 13,8 procent av de fäder som ingick i SCB:s undersökning hade inte uppnått myndig-
hetsåldern. Widell och Odén menade att många hellre väntade med att gifta sig trots att Kungl. Maj:t ofta
beviljade dispens för omyndiga män. Riktigheten i deras påstående bekräftas av att det under åren 
1915–20 var färre än 200 män per år i hela landet som gifte sig före sin 21-årsdag (SOS, Befolknings -
rörelsen år 1915, s. 26, Befolkningsrörelsen år 1916, s. 26, Befolkningsrörelsen år 1917, s. 26,  Befolk  -
nings rörelsen åren 1918–20, s. 44, 46, 48, Stockholm 1919–26.
81 Det ger viss anledning till misstanke att flyttdatumet i kyrkboken inte överensstämmer med det verkliga. 
82 HLA, Hörnefors kyrkoarkiv, AIIA:4 (1913–29), s. 596, 660. 
83 Förvisso dröjde det ändå 18 månader till vigseln, men Gustafs ålder kan ha inneburit att det över -
huvudtaget inte var aktuellt med något äktenskap före eller under graviditeten. 



Beaktas samtliga förstfödda barn i huvudkohorterna varierade legitimerings -
frekvensen mellan 25 (Sollefteå) och 35 procent (Nordingrå). Den ökade dock
inte som ett resultat av att Lag om barn utom äktenskap infördes, vilket ytter -
ligare styrker frierihypotesen. Anledningen till de många uppskjutna vigslarna
står sannolikt att söka i ekonomiska förklaringar som kan länkas till ungdom
och låg klasstillhörighet – många var arbetare – och det verkar i många fall
uppenbart att mannen i förväg avgivit ett uppriktigt menat äktenskapslöfte.
Åtminstone ur kvinnornas synvinkel verkar samtidigt även många av de barn

vars föräldrar inte gifte sig ha varit resultatet av frierier. Man kan fråga sig varför
inte fler väntade med samlivet till den äkta sängen eller i alla fall närmare vigseln.
Om det tillåter källmaterialet i princip bara spekulation, men i en del fall sköts
giftermålet säkert upp längre än vad som var avsett från början inte minst på
grund av att många par överskattade sin ekonomiska förmåga att bilda och
försörja en familj. Det kan också ligga något i Scott, Tilly och Cohens påstående
om att kvinnan var rädd att mannen skulle välja någon annan om hon inte gick
med på att inleda samlivet.84 Det vill säga en äktenskapsstrategi, som dock inte
nödvändigt vis alltid var så riskabel att döma av den höga legitimerings fre k -
vensen.

Gravid vid vigseln

De som tidigare hade barn med en annan man, och var gravida på nytt med
brudgummen när de gifte sig, utgjorde en liknande andel som på 1860-talet.
De uppgick denna period i samtliga tre tingslag till omkring 15 procent av de
ogifta mödrarna i huvudkohorterna. Om den större utflyttningen beaktas hade
emellertid deras andel sjunkit markant jämfört med den äldre studien (se
avsnittet om de ogifta mödrarnas migration nedan, sid 286ff). Denna kategori
utgjorde nu för övrigt en liknande andel som de varaktigt ogifta (se tabell 34).85

Det kan tyda på att det i kapitel 3 beskrivna risktagandet med äktenskap i
åtanke fortfarande praktiserades i viss utsträckning bland dem som inte gifte
sig med fadern till det första barnet. Det vill säga att det även under åren kring
1920 kan ha förekommit en social kontroll som möjliggjorde spouse entrap-
ment marriages för kvinnor som redan hade ett utomäktenskapligt barn.86 I
likhet med många av legitimeringarna kan det dock också självklart ha handlat
om mer eller mindre vanliga frierier, där mannen lovat äktenskap och höll sitt
löfte. Kanske var det vid denna tid inte längre en lika stor belastning på äkten-
skapsmarknaden att vara en ogift moder och ha ett barn, varför en andra gra-
viditet inte nödvändigtvis innebar samma risktagande som under 1860-talet? 
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84 Scott, Tilly & Cohen 1976, s. 464f.
85 I Sollefteå var de varaktigt ogifta något fler, men skillnaden är inte så stor (23 mot 16 procent), se tabell
34.
86 Som behandlats i kapitel 3 innebar spouse entrapment marriage att ogifta mödrar mer eller mindre
medvetet använde den andra graviditeten som en äktenskapsstrategi, vilket i teorin även kunde vara 
relevant för mannen.



Det är alltså troligt att en andra graviditet fortfarande i hög grad kunde vara
en strategi för att så att säga fånga en make, för att om möjligt undvika att
hamna på det så kallade ”glasberget” som en varaktigt ogift kvinna. Hur många
av de som blev gravida på nytt med någon annan än fadern till den första
”oäktingen” var det då som gifte sig innan det andra barnet föddes? I Nordingrå
och Nordmaling var det faktiskt en knapp majoritet av dessa kvinnor som på
det sättet undvek att bli repeaters.87 I Sollefteå rörde det sig om 40 procent.88

Det tyder på att utsattheten för dem som blev gravida på nytt hade minskat i
jämförelse med 1860-talet. Som framgår av kapitel 3 var motsvarande andelar
då 25–30 procent. Av de som födde fler än ett illegitimt barn var det nu också
en ungefär en handfull i Sollefteå och Nordingrå, samt en kvinna i Nordmaling,
som legitimerade sitt andra barn efter att det hade fötts.89 Av dem som blev
gravida på nytt med någon annan än fadern till det första barnet, var det därmed
i samtliga områden en majoritet som gifte sig med den senare barnafadern.
Understrykas bör dock att en betydande majoritet av de äktenskapen, precis
som under 1860-talet, ingicks medan kvinnan var gravid.
Inte minst eftersom så pass många gifte sig med fadern till det andra barnet,

ska det inte underskattas att en del av dessa äktenskap var uppgjorda på för -
hand, vilket ändå talar för att utsattheten hade minskat jämfört med 
1860-talet. Eller med andra ord att det av allt att döma var lättare att inlåta sig
i ett mer eller mindre sedvanligt föräktenskapligt frieri för en kvinna som hade
ett utomäktenskapligt barn. Att inleda samlivet i förväg en andra gång verkar
alltså inte lika ofta som tidigare ha varit förknippat med en stor risk att bli
övergiven på nytt. De relativt många som stod brud medan de väntade sitt
andra barn kan dock även tyda på att den sociala kontrollen, precis som under
1860-talet, kan ha spelat en roll främst innan kvinnan födde det andra barnet.
Det styrks av att det i både Nordingrå och Nordmaling finns klara tecken på
att kvinnans far hade en betydelse för dessa äktenskap som ingicks under
graviditeten. Han fanns då i livet så att han kunde uppleva dotterns bröllop i
samtliga 10 fall i Nordingrå och i 15 av 16 fall i Nordmaling. I allmänhet var
det förvisso vanligare än på 1860-talet att de ogifta mödrarnas föräldrar levde,
men att samtliga eller nästintill samtliga fanns i livet, indikerar onekligen att
social kontroll utövad av barnamoderns far fortfarande kunde ha betydelse.
Även i Sollefteå levde fadern i många fall där kvinnan var gravid vid vigseln
(12 av 16).90 Samtidigt har det alltså inte kunnat fastställas att barnets morfar
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87 I Nordingrå rörde det sig om 10 av 16. I Nordmaling var det 13 av 22 av dem som blivit på gravida med
en annan man som gifte sig innan det andra barnet hunnit födas. Även denna period ingår några få kvinnor
i kategori 2 (tabell 34) som redan hade fött minst två barn och således blivit gravida för minst tredje
gången.
88 Talet för Sollefteå var 14 av 35. 
89 Noga räknat rörde det sig om sju ogifta mödrar i Sollefteå och fyra i Nordingrå. 
90 Det är dock i paritet med hur många morfäder i allmänhet som fanns i livet. Beträffande denna aspekt
är emellertid en viss reservation på sin plats eftersom det rör sig om relativt få fall och att skillnaden i
abso luta tal mellan områdena är liten.



hade mer än ett marginellt inflytande på de talrika legitimeringarna av det
äldsta barnet. På grund av en fortsatt större risk att stigmatiseras för den som
fött mer än ett utomäktenskapligt barn var dock morfaderns ingripande av 
allt att döma viktigare för kvinnor som var på väg att bli repeaters. Det vill 
säga samma fenomen som vi tycktes se beträffande Sollefteå tingslag under 
1860-talet (se vidare avsnittet om antal barns inverkan nedan på denna sida). 

Gift utan att ett gemensamt barn hade betydelse

De ogifta mödrar som gifte sig utan att i förväg ha av avlat barn med maken
uppgick till mellan 14 och 18 procent i huvudkohorterna. Deras andel var såle-
des i alla tre områdena mindre än under 1860-talet, varför färre utomäkten-
skapliga barn nu fick en styvfar. Det var också lägre jämfört med länsnivån
beträffande ”oäktingar” födda år 1889, där 20 (Västerbotten) respektive 27
procent (Västernorrland) fick en styvfar.91 Med vissa smärre variationer
utgjorde denna kategori av så småningom gifta ensamstående mödrar nu unge-
fär lika många som de var som var gravida vid vigseln. Dessa kategoriers relativt
små andelar är naturligtvis i stor utsträckning beroende av den höga legiti -
meringsfrekvensen. Som framkom i avsnittet om intensiteten på giftermåls-
marknaden, visar dock en jämförelse mellan denna grupp (kategori 3 i tabell
34) och de varaktigt ogifta (kategori 4 i tabell 34), att äktenskapsmarknaden
fortfarande var begränsad för dem som inte lyckades få en barnafader till alta-
ret. Det indikerar att Hans Marks har en poäng i att utsattheten för ogifta möd-
rar som inte legitimerade fortfarande var betydande i början av 1900-talet. För
dem tycks äktenskapsmarknaden ha varit minst gynnsam i Sollefteå. Om man
räknar bort de som legitimerade och de som var gravida vid vigseln, så gifte
sig där endast en tredjedel, eller 12 av 36 kvinnor. Det var på samma nivå som
i Nordingrå under 1860-talet och tycks indikera en betydande utsatthet. I
Nordmaling var motsvarande andel nu ungefär hälften och i Nordingrå 6 av 10
(jfr tabell 34, sid. 241).92 Det som härigenom framkommer om äktenskaps-
marknaden är således stick i stäv med den ena av avhandlingens huvudhypo-
teser, enligt vilken Sollefteå alltså ska ha varit det område där man var mest
toleranta gentemot ogifta mödrar.

Antal barns inverkan på giftermålsmöjligheterna
I detta sammanhang är det i likhet med kapitel 3 relevant att problematisera
betydelsen av antalet barn en kvinna hade. Som framskymtat är det även den
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91 SCB 1916, s. 31. Som framkom i kapitel 3, not 74, ingår dock i SCB:s tal för länsnivån även samtliga
barn till repeaters, medan de här aktuella talen är beräknade utifrån de ogifta mödrarna. Det gör att 
Nordmalings 18 procent gissningsvis var ungefär i paritet med länet Västerbottens 20 procent för illegitima
barn födda år 1889. Som framkommit, var det i hela riket 17 procent av de utomäktenskapliga barnen
födda år 1889 som fick en styvfar.
92 I likhet med 1860-talsstudien bygger detta på en jämförelse av kategori 3 och 4 i tabell 34. De exakta
siffrorna för Nordmaling och Nordingrå var 16 av 32 respektive 14 av 23.



här perioden tydligt att redan två ”oäktingar” påverkade giftermålsmöjlig -
heterna på ett mycket negativt sätt för de som inte avlat barn med maken i
förväg. Några nämnvärda skillnader mellan områdena föreligger inte i det avse-
endet. Det verkar i stället uppenbart att kvinnor som blev repeaters fortfarande
i samtliga områden hade ”överskridit en gräns”, varför de i hög grad stämplades
som sekundära avvikare och stigmatiserades om inte en barnafader gjorde
dem till en ”ärbar” kvinna genom giftermål. 93

Faktum är att det inte finns ett enda exempel i någotdera tingslaget, på att
en ogift moder som gifte sig utan att dessförinnan ha blivit gravid med maken,
tog sig med sig mer än ett barn till det gemensamma hushållet efter vigseln (se
figur 9). Ett styvbarn verkar ha varit smärtgränsen för en blivande make. Över -
huvudtaget var det få repeaters som gifte sig med någon annan än en barna -
fader. Så var fallet även om de bara hade ett barn att ta hand om, vilket onek -
ligen tyder på att kvinnor som fött två utomäktenskapliga barn fortfarande
löpte en avsevärd risk att stigmatiseras.94

En jämförelse av kategori 3 och 4 visar även att det i samtliga områden var
ungefär lika vanligt att de med ett barn förblev ogifta, som att de gifte sig utan
att ett gemensamt barn fanns med i bilden (jfr figur 9 och tabell 69, bilaga 1b).
Brytpunkten för att vara framgångsrik på äktenskapsmarknaden utan att först
ha blivit gravid med maken gick således denna period vid ett barn. Vad gäller
Sollefteå och Nordmaling var den därmed till och med lägre jämfört med 
1860-talet, då brytpunkten i dessa båda tingslag gick mellan ett och två barn.
Överhuvudtaget får giftermålsfrekvensen för de som inte avlat barn i förväg
med brudgummen sägas vara anmärkningsvärt låg i samtliga områden. Det
indikerar att även kvinnor med endast ett barn kunde drabbas av en inte
obetydlig utslagning på äktenskapsmarknaden, och kan understryka Hans
Marks påstående om en relativt stor social utsatthet för övergivna ensam -
stående mödrar under början av 1900-talet.95 

Hade kvinnan däremot inga utomäktenskapliga barn längre därför att barnet
eller barnen avlidit eller lämnats till ett fosterhem, verkar dock under denna
period inget nämnvärt hinder för äktenskap ha förelegat (jfr figur 9). Härvidlag
föreligger inte minst beträffande Nordingrå en skillnad jämfört med den förra
undersökningsperioden. Där var det då inte helt ovanligt att varaktigt ogifta
mödrar levde merparten av sina fertila år utan barn, medan det nu inte alls
förekom (se kapitel 3, sid. 117ff). Det är därmed också möjligt att den kärvare
äktenskapsmarknaden för dem som hade ett barn, i samtliga områden nu i
högre grad kan ha varit ekonomiskt betingad, medan skammen i 1860-talets
Nordingrå av moraliska skäl slog hårdare även mot dem vars utomäktenskapliga 
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93 Upprepad not, se not 101, kapitel 3, sid. 122. 
94 En del barn hade avlidit eller lämnats bort till ett fosterhem.
95 I samtliga områden hade en majoritet av de varaktigt ogifta mödrarna endast ett barn som uppnådde
10 års ålder (jfr tabell 69, bilaga 1b).



Figur 9. Antal barns betydelse på äktenskapsmarknaden procentuellt sett.

Kommentarer:Baserat på antalet barn som kvinnor ur kategori 3 i tabell 34 tog med sig till det nya hushållet
efter att de gift sig (de som gifte sig med en man de inte hade blivit gravida med före äktenskapet), jämfört
med varaktigt ogifta kvinnors barn som uppnådde 10 års ålder. De kvinnor som noterats för ”inget barn”
inkluderar dels de vars samtliga utomäktenskapliga barn hade avlidit före ett äktenskaps ingående, alternativt
före 10 års ålder vad gäller de varaktigt ogifta och dels de vars barn enligt kyrkböckerna lämnats till ett
foster hem. Att de ogiftas barn ska ha uppnått 10 års ålder har valts med tanke på att ett inte obetydligt antal
av de varaktigt ogifta kvinnornas barn avled späda eller i småbarnsåldern. För de exakta siffrorna se tabell
69, bilaga 1b.

Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

barn hade avlidit eller lämnats bort. Vilken orsak som dominerade är inte alltid
så lätt att avgöra, men i exempelvis arbetarmiljöer kan det vara troligt att män
var mindre benägna att försörja andras barn om de inte ansåg sig ha råd med
så många egna, vilket kan vara en delförklaring till att brytpunkten på äkten -
skaps marknaden var så pass låg.96 Om så var fallet kan det vara en anledning
till att relativt många kvinnor fortfarande tog risken att bli ensamma mödrar
en andra gång genom att ånyo inleda samlivet i förväg. Som vi sett verkar ju
också möjligheten till äktenskap innan det andra barnet föddes ha varit täm-
ligen goda. Det kan onekligen tyda på att det huvudsakligen var en ekonomisk
utsatthet som låg bakom att så pass få av de ogifta mödrar som bara hade ett
barn ”blev gifta”. Samtidigt är det som sagt uppenbart att två barn fortfarande
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96 Denna period sammanfaller ju också med fertilitetstransitionen när folk i allmänhet hade börjat skaffa
färre barn (Myrdal & Myrdal 1934, s. 83).
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97 Således finns fortfarande belägg för Beata Losmans med fleras påstående om att två utomäktenskapliga
barn ledde till ett betydligt större fördömande av kvinnan (se not 81, kapitel 3, sid. 116).
98 Som framgått var andelen varaktigt ogifta nära dubbelt så stor i Sollefteå jämfört med Nordingrå, eller
23 respektive 13 procent (jfr tabell 34). I Nordmaling förblev 18 procent ogifta. De av dessa kvinnor som
endast hade ett barn, motsvarade dock en liknande andel i samtliga områden (10 procent i Nordmaling,
13 procent i Nordingrå och 14 procent i Sollefteå). Det illustrerar ytterligare vilka negativa konsekvenser
som förekomsten av två eller flera barn kunde innebära för möjligheten till äktenskap med någon annan
än en barnafader.

var ett stort hinder för äktenskap, varför den andra graviditeten ändå var ett
stort vågspel i många fall. De som blev repeaters drabbades alltså av allt att
döma fortfarande ofta av en till stora delar moraliskt grundad utslagning på
äktenskapsmarknaden.97 Det är dock långt ifrån lika självklart att så var fallet
beträffande de som levde ensamma med ett utomäktenskapligt barn och ännu
mindre beträffande de som inte längre hade någon ”oäkting”. I den mån det
är möjligt utreds den ekonomiska utsatthetens inverkan ytterligare i kom-
mande avsnitt.
Nedkomsten av mer än ett utomäktenskapligt barn förefaller för övrigt i

betydande utsträckning vara förklaringen till de konstaterade skillnaderna
beträffande de varaktigt ogifta mödrarnas numerär. Som framgått, var denna
grupp minst i Nordingrå, där endast nio kvinnor i huvudkohorten levde som
ensamstående fram till 45-årsdagen. Inte en enda av dem var emellertid
repeater, utan samtliga födde endast ett barn. Det kan dock i sig tyda på att det
var pass så stigmatiserande att få mer än en ”oäkting” att kvinnorna i Nordingrå
undvek en andra graviditet om de inte var säkra på att mannen skulle gifta sig
med dem. I Sollefteå var däremot tio av sammanlagt 24 varaktigt ogifta mödrarna
repeaters, medan de i Nordmaling var 6 till antalet av sammanlagt 15. Mot den
bakgrunden är det inte alls förvånande att jämförelsevis färre i Nordingrå förblev
ogifta under sin fertila ålder.98

De ogifta mödrarnas ålder
För förståelsen av giftermålsmönstren och kvinnornas sociala utsatthet ska
också de ogifta mödrarnas ålder problematiseras på samma sätt som i kapitel
3. Som nämndes där, är en anledning till det att skillnaderna i äktenskaps -
frekvens mellan områdena kan ha påverkats av hur gamla kvinnorna var. Tabell
39 avslöjar dock att deras genomsnittsålder när det första barnet föddes var
densamma, eller lite drygt 23 år i samtliga undersökningsområden. Som fram-
gått ovan var 23 år även i samtliga tingslag medelåldern för dem som legitime-
rade. Också de som så att säga ”blev gifta” utan att ett barn hade betydelse i
sammanhanget var lika gamla (kategori 3 i tabell 34). Jämförelsen och analysen
av äktenskapsmarknaden i det närmast föregående avsnittet blir därmed inte
beroende av kvinnans ålder. En skillnad värd att notera är dock att de som var
gravida på nytt när de gifte sig (kategori 2), var något yngre än 23 år i Sollefteå
och Nordingrå när de blev mödrar och i Nordmaling var de endast 20 år i genom-



snitt när barnet föddes. Dessa skillnader bör emellertid inte ha haft någon
nämnvärt skev inverkan på äktenskapsfrekvensen. Betonas bör i stället att
den generellt likartade medelåldern innebär att det inte heller under denna
period går att påvisa något tydligt samband mellan områdenas skilda förut-
sättningar och tidpunkten för det första utomäktenskapliga barnets födelse.
De ogifta mödrarna var nu dock ett par, tre år yngre än vid den första ned -

komsten jämfört med under 1860-talet. Som berörts, kan ändå det faktum att
de var i en ålder då det var vanligt att äktenskap ingicks, stärka att många barn
kom till som en del i ett vedertaget frierimönster.99 Även i början av 1900-talet
torde det inte ha varit ovanligt att kvinnor i agrara miljöer blev pigor redan i
16-17 årsåldern. Därmed hade många av dem sannolikt varit borta hemifrån
i några år, kanske i runt 5 år innan de blev gravida, vilket tyder på att många
fortfarande aktade sig för att bli gravida utan att ha en närmare relation till
barnafadern. Det styrker att utomäktenskapliga sexuella förbindelser fort -
farande inte var särskilt tolererade, men att frierier som var tänkta att utmynna
i äktenskap kunde accepteras. Hade fler kvinnor varit 20 år eller yngre hade
det kunnat tala för att fler barn var resultat av mera lösa förbindelser mot
bakgrund av att färre äktenskap ingicks i den åldern.
I likhet med under 1860-talet och resultaten i Anders Brändströms sund s -

valls studie hade kvinnornas ålder också en tydlig inverkan på giftermåls -
möjligheterna.100 De mödrar som förblev ogifta under sin fertila ålder var nu
3–5 år äldre när de fick sitt första barn än de som så småningom gifte sig. Det
påminner starkt om förra undersökningsperioden, då skillnaden i samtliga
områden ju var tre år. Precis som då var troligen ogifta kvinnor med stigande
ålder mer benägna att riskera en graviditet i hopp om äktenskap. Så var av allt
att döma även fallet beträffande benägenheten att riskera en andra graviditet
för den som fött ett utomäktenskapligt barn. Bortsett från legitimeringar, tog
det nämligen även denna period relativt lång tid innan de ogifta mödrarna
eventuellt gifte sig. Från det första barnets födelse dröjde vigseln i genomsnitt
mellan 4 och 9 år för övriga som ingick äktenskap (kategori 2 och 3), vilket
också det påminner starkt om resultaten från 1860-talet.101 De som var gravida
på nytt när de gifte sig var därför i 27–28 årsåldern när de stod brud. Som
framgått ovan var de troligen därmed åtminstone något år äldre än den
allmänna genomsnittsåldern för ingåendet av det första äktenskapet.102 Som
också framkommit var det relativt många kvinnor med bara ett barn som
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99 SOS, Befolkningsrörelsen år 1915, s. 26f; Befolkningsrörelsen år 1916, s. 26f; Befolkningsrörelsen år
1917, s. 26f; Befolkningsrörelsen åren 1918–1920, s. 44–49. Jämfört med riksgenomsnittet för mödrar till
illegitima barn födda 1889 var kvinnorna som ingår i föreliggande studie dock 2–3 år yngre än de 25,8 år
som ogifta mödrar på landsbygden i snitt var när de blev mammor (SCB 1916, s. 37). Denna jämförelse
kompliceras dock av det även ingår repeaters i SCB:s material (även om de allra flesta var förstföderskor).
100 Brändström 1997, s. 16. 
101 Som framgår av kapitel 3, varierade det då mellan 5 och 10 år.
102 Baserat på siffrorna för kvinnor i Västerbottens och Västernorrlands län för perioden 1901–10 (Lundh
1997, s. 28).



Tabell 39. De ogifta mödrarnas genomsnittliga ålder när det första
utomäktenskapliga barnet föddes (N).

Kommentar: I tabellens underlag ingår de i förtid avlidna och de med osäkert civilstånd i tabell 67, bilaga
1b (kategori 9). Änkor, äktenskapsbryterskor samt de som nedkom med det första utomäktenskapliga barnet
före undersökningsperioderna eller utanför respektive område är däremot inte inkluderade.

Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrift av födelseboken för följande församlingar: Bjurholm, Ed, 
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

Tabell 40. Genomsnittlig ålder vid nedkomsten av det första barnet 
för kvinnor i huvudkohorterna (N).

Kommentar: Till skillnad från tabell 34 omfattar kategori 1 endast de som legitimerade det förstfödda barnet.
                                        
Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

förblev ogifta. Inte minst därför lär även denna period en del ogifta mödrar
som när  made sig 30-årsåldern ha varit mer benägna att med äktenskap i åtanke
ta risken att bli repeater.
Ytterligare belägg för de av ekonomiska skäl uppskjutna äktenskapen ger

det faktum att det nu generellt tog längre tid i Sollefteå och Nordmaling innan
legiti meringar kom till stånd. Som vi såg i kapitel 3 ingicks giftermålen med
barnafäderna i dessa områden under 1860-talet inom ett halvår, medan det 
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Sollefteå Tingslag 1915–20 23,2 (204) 

Nordingrå Tingslag 1911–24 23,4 (109) 

Nordmalings Tingslag 1913–22 

Sammanlagt 

23,2 (154) 

23,3 (467) 

 
 

 
 
Gift med/ogift Sollefteå 

Tingslag  
1915–20 (N) 

Nordingrå 
Tingslag 
1911–24 (N) 

Nordmalings 
Tingslag  
1913–22 (N) 

 

1. GIFT med fadern till det förstfödda 
utomäktenskapliga barnet 

 

22,8 (42) 
 

23,0 (33) 
 

22,8 (38) 

 
2. GIFT: gravid vid vigseln med en med  
en man hon inte tidigare hade barn med. 

 
22,4 (16) 

 
22,0 (10) 

 
20,1 (16) 

 
3. GIFT: med stor säkerhet med en man  
hon inte avlat barn med före vigseln 

 
23,0 (12) 

 
22,9 (14) 
 

 
23,0 (16) 
 
 

4. OGIFT: under fertil ålder (till 45 år) 26,3 (24) 27,1 (9) 28,4 (16) 
 
5. UTFLYTTAD ur tingslaget utan att gifta sig 
inom 7 månader 
 

 
23,1 (80) 

 
24,1 (24) 

 
23,3 (37)  

6. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål (inom 7 månader efter 
utflyttningsdatumet) 

23,0 (16) 23,9 (11) 22,8 (17) 

 
 



Tabell 41. Genomsnittlig ålder när kvinnor i huvudkohorterna 
ingick äktenskap (N).

Kommentarer: Baserat på kategori 1–3 i tabell 34. Till skillnad från tabell 34 omfattar kategori 1 endast de
som legitimerade det förstfödda barnet.

Källor: Församlingsböcker och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm,
Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå. 

däremot dröjde hela tre år i Nordingrå. Nu tog det mellan 1,2 år (Nordingrå)
och 1,7 år (Nordmaling). Hade det handlat om social kontroll snarare än på
för hand överenskomna giftermål, talar mycket för att vigseln borde ha ägt rum
snabbare än efter halvtannat år.
Resultaten beträffande kvinnans ålder påminner annars i hög grad om 

1860-talet, förutom att de ogifta mödrarna nu var 2–3 år yngre i genomsnitt.
Det faktum att de utan tvekan var giftasvuxna tyder, i likhet med den högre
legitimeringsfrekvensen, på att många barn tillkommit under frierier som i alla
fall kvinnan hoppades skulle leda till äktenskap. Åldern hade fortfarande en
tydlig betydelse för äktenskapsmöjligheterna och inte minst det faktum att det
även denna period dröjde ett antal år innan de som inte legitimerade det
förstfödda barnet eventuellt gifte sig, styrker ytterligare att utsattheten inte
var obetydlig för dem som övergavs av barnafadern. Detta oavsett om utslag -
ningen på äktenskapsmarknaden främst var socialt eller ekonomiskt betingad.
Den stora avhållsamhet som yngre, ej giftasvuxna pigor, fortfarande verkar ha
praktiserat, tyder dock hur som helst på att utomäktenskaplighet fortfarande
var förknippat med sociala fördömanden.

Social mobilitet och klassmässig vigselfrekvens
Den sociala mobiliteten i samband med äktenskapen undersöks med hjälp av
samma metod som i kapitel 3. Hänsyn tas således till de olika kategorierna av
giftermål och i första hand görs skillnad mellan de som legitimerade och de
som ingick äktenskap med en annan man än barnafadern. På samma sätt som
i den äldre studien behandlas även de ogifta mödrarnas vigselfrekvens uppdelat
efter klasstillhörighet. 103 Frykman menar alltså att en kvinna i agrarsamhället
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Kategori Sollefteå Nordingrå Nordmaling 
 

1. Gift med fadern till det förstfödda 
utomäktenskapliga barnet 

 

24,4 (42) 
 

 

24,2 (33)  
 

 

24,5 (38) 
 

2. Gravida vid vigseln 27,4 (16) 28,1 (10) 27,8 (16) 
3. Gift med en man de inte avlat med barn 
med innan vigseln 

27,3 (12) 31,6 (14)  27,8 (16) 

 
 

103 Precis som i kapitel 3 har i detta avsnitt ingen hänsyn tagits till antalet barn kvinnan hade, vilket även
nu hänger samman med att de allra flesta som gifte sig maximalt hade ett barn.
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hade förverkat sina möjligheter till ett ”förmånligt parti” i och med att hon
blev ogift mor, vilket kunde avfärdas för de aktuella områdena under 
1860-talet.104 Däremot visade studien av den tidigare perioden att Frykman
med flera hade en större poäng i att bonddöttrar hade mer att förlora på en
utom äktenskaplig graviditet än exempelvis kvinnor ur lägre grupper.105 Båda
dessa påståenden prövas på nytt i detta avsnitt. Eftersom fler av giftermålen
nu var legitimeringar hade kanske äktenskapsmarknaden för dem som inte
gifte sig med en barnafader till och med försämrats?
Utslaget på tre sociala skikt eller klasser var även denna period den nedåt -

gående sociala mobiliteten större än den uppåtgående i både Nordingrå och
Nordmaling.106 Så var fallet oavsett om det rörde sig om legitimeringar eller
inte. Med tanke på att det, med en sådan analysmetod, inte är möjligt att ”gifta
ner sig” från det undre skiktet och att de flesta ogifta mödrar hade sin hemvist
där, kan det indikera en relativt svag position på äktenskapsmarknaden för
ogifta mödrar. I detta avseende skiljer sig Nordingrå och Nordmaling från riket
som helhet i SCB:s undersökning av mödrar till utomäktenskapliga barn födda
år 1889. Där uppvisade ju de ogifta mödrarna en viss uppåtgående mobilitet i
samband med giftermålen (se kapitel 1, sid. 35f) oavsett om kvinnan gifte sig
med en barnafar eller inte.107 Sollefteå påminner mer om SCB-undersökningen,
vilket kan tyda på en mindre utsatthet där. Trots att den totala vigselfrekvensen
var lägre i Sollefteå var den uppåt- respektive nedåtgående mobiliteten av
liknande storlek, vare sig legitimeringarna räknas med eller inte. Innan slut -
satser dras ska dock, som i kapitel 3, medel- respektive underklass kvin norna
analyseras var för sig. För kvinnor som tillhörde det översta sam hälls skiktet
var det fortsatt mycket ovanligt med utomäktenskapliga födslar, varför deras
sociala mobilitet inte undersökts.108

Ogifta mödrar ur medelklassen
Kvinnor ur mellanskiktet, vilka även denna tidsperiod huvudsakligen var bond-
döttrar, uppvisade fortfarande en betydande nedåtgående social mobilitet i sam-
band med giftermålen. I alla tre tingslagen gifte sig en majoritet av de med sådant
ursprung med en man ur underklassen. Utslaget på sju socialgrupper var det
för övrigt, precis som under 1860-talet, i samtliga områden bonddöttrar som
stod för den klart största nedåtgående sociala mobiliteten i samband med gifter -
målen.109 En jämförelse mellan de medelklasskvinnor som legitimerade det

104 Frykman 1977, s. 176.
105 Frykman 1977, s. 211. Se även Lindstedt Cronberg 1997, s. 184ff, Löfgren 1969 s. 25; Ohlander 1985,
s. 103; Lindstedt Cronberg 1997, s. 184ff, 196f.
106 Så var också fallet under 1860-talet, om än marginellt i Nordingrå.
107 SCB 1916, s. 43. 
108 Sammanlagt tillhörde åtta kvinnor i huvudkohorterna det övre samhällsskiktet; tre i Sollefteå, en 
i Nordingrå och fyra i Nordmaling. 
109 Av dem som inte legitimerade var i samtliga områden fortfarande en majoritet av dem som ”gifte ner
sig” bonddöttrar. I Sollefteå var 4 av 7 som gifte sig med en man från en lägre socialgrupp bonddöttrar, 
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i Nordingrå 10 av 13 och i Nordmaling 8 av 11. Till skillnad från tabell 42 är dessa tal beräknade på sju 
socialgrupper i stället för tre sociala skikt.
110 Likt i kapitel 3 ingår de som var gravida i vigseln i det senare talet. Även om graviditeten kan ha varit
huvudskälet bakom äktenskapet, kan det faktum att dessa kvinnor hade ett utomäktenskapligt barn sedan
tidigare naturligtvis ha inskränkt partnervalet i dessa fall.
111 Underlaget är dock förvisso litet, och skillnaderna mellan dem som legitimerade och de övriga är endast
beroende av en handfull fall. Det faktum att äktenskapet ur ekonomisk synvinkel var relativt viktigt för
kvinnor ur mellanskiktet, gör att denna skillnad ändå kan vara relevant. Som anfördes i metodavsnittet
menar vissa forskare att valet av äktenskapspartner är särskilt relevant för den sociala mobiliteten (se not
268, kapitel 1, sid. 56).
112 Se t.ex. Löfgren 1969, s. 38. Vid den här aktuella tiden blev kvinnor automatiskt myndiga vid 21 års
ålder och behövde därför inte giftomannens samtycke för att gifta sig, men alltjämt kunde föräldrarna 
naturligtvis ändå ha ett inflytande på valet av äktenskapspartner (Nordisk familjebok 1908, s. 1139; Tidens
lexikon 1926, s. 1719.)
113 van Leeuwen & Maas 2002, s. 111f.
114 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel,
Stockholm 2000, s. 233; SCB 1969, s. 83. För säkra uppgifter om samtliga bonddöttrarnas sociala mobilitet
i samband med ingåendet av äktenskap, hade en kontrollgrupp bestående av bonddöttrar som inte fick 
illegitima barn behövts. Som nämnts i kapitel 3 har det dock inte varit möjligt att inom ramen för denna
avhandling undersöka även kvinnor utan utomäktenskapliga barn.

förstfödda barnet och de som gifte sig med en man de inte tidigare hade barn
med, visar dock endast på en nämnvärd skillnad i Nordingrå.110 Hälften av dem
som ingick äktenskap med en barnafader, gifte sig där till en lägre klasstill -
hörighet, jämfört med sju av tio av dem som gifte sig med någon annan.111 Där
tyder alltså mycket på att den utomäktenskapliga födseln kan ha medfört sociala
konsekvenser som inskränkte partnervalet med avseende på mannens status.
I Sollefteå och Nordmaling var det däremot en knapp majoritet av medelklass -
kvinnorna som ”gifte ner sig” oavsett om äktenskapet medförde en legitimering
eller inte. Noteras bör också att det endast var i samband med gifter  mål med
en barnafader som en uppåtgående social mobilitet för kvinnorna i mellanskik-
tet förekom. Det handlar dock bara om fyra fall, varav tre i Sollefteå.
Beträffande legitimeringarna är det ju, som anfördes i kapitel 3, förvisso möj -

l igt att det ofta var klassklyftor som låg bakom det uppskjutna äktenskapet.
Exem  pelvis att kvinnans föräldrar initialt kan ha motsatt sig äktenskapet efter -
som mannen var av lägre börd.112 Den relativt stora nedåtgående mobi liteten
för dem som inte gifte sig med barnafadern skulle därför trots allt kunna indikera
en försvagad position på äktenskapsmarknaden i Sollefteå och Nordmaling.
Som också framgår av kapitel 3 har van Leeuwen och Maas funnit att ungefär

30 procent av bonddöttrarna i Sundsvallsregionen under perioden 1850–80
gifte sig med en man från underklassen.113 Från början av 1900-talet finns
däremot ingen jämförbar studie från närområdet, varför det inte går att veta i
vilken utsträckning denna andel eventuellt ökade. I takt med proletariseringen
av bondeklassen, som gjorde att industriarbetarna för första gången kom att
överstiga böndernas antal på 1930-talet, kan det emellertid verka troligt att
fler bonddöttrar i allmänhet gifte sig med en man ur underklassen.114 Folk -
ökningen och den växande arbetarklassen i en tid när bondeklassens relativa
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storlek minskade, medförde sannolikt att fler bonddöttrar ingick äktenskap
med t.ex. arbetare, vare sig de hade utomäktenskapliga barn eller inte. Bortsett
från den större sociala nedgången i Nordingrå för de som inte legitimerade, är
det därför möjligt att beteendet på äktenskapsmarknaden för ogifta mödrar
som så småningom gifte sig, i allt väsentligt liknade övriga kvinnor i samma
ålder. Det förefaller mera troligt än att det handlade om social utslagning ”á la
Frykman”. Inte minst av den anledningen är det endast beträffande Nordingrå,
som det med någon säkerhet går att konstatera att det utomäktenskapliga
barnet verkar ha försämrat äktenskapsmarknaden för medelklasskvinnor. I
jämförelse med 1860-talet, tycks det för dem ha varit svårare att hitta en
partner med liknande status som sina medsystrar utan utomäktenskapliga
barn.115 I Nordmaling förefaller det däremot ha varit något lättare jämfört med
förra undersökningsperioden.
Som exempel på social nedgång i samband med giftermål får handlar- och

hemmansägardottern i Vik, Graninge socken, Anna Elina Bylund tjäna.116 Vid
22 års ålder blev hon i mars 1917 ogift mor till sonen Harry Emanuel. Enligt
församlingsboken bodde hon då hemma hos sina föräldrar, vilka båda fanns i
livet. Sonen var född drygt 8 månader för tidigt för att automatiskt tilldelas en
barnavårdsman och han fick till skillnad från en del andra sådana illegitima
barn inte heller någon utsedd i efterhand.117 Att Anna Elina uppenbarligen inte
vände sig till Graninges barnavårdsnämnd med en sådan anhållan kan ha berott
på att arrendatorsonen Josef Söderholm i grannbyn Hult erkände faderskapet
så att det antecknades i församlingsboken.118 Sannolikt innebar det att han
också betalade någon form av underhåll. Hur mycket kan dock på goda grunder
ifrågasättas eftersom Josef emigrerade till Nordamerika i maj 1920. År 1922
kom Anna Elina att ingå äktenskap med torpägaren Bernhard Bylund i
Räbbnäset i samma socken. I SCB:s avskrift av vigselboken tituleras hon
”arrendatorsdotter”, varför det verkar som att faderns handelsrörelse upphört,
men icke desto mindre gifte hon sig ändå till en lägre social ställning än den
hon kom ifrån eftersom arrendatorer räknas till bondeklassen. Dessutom –
såvida inte en sannfärdig överenskommelse om äktenskap träffats innan
samlivet inleddes – hade hon även tagit risken att bli ogift mor en andra gång
och det alltså denna gång med en man ur en lägre socialgrupp. Hennes första
barn med torparen Bylund föddes nämligen endast 5 månader efter vigseln.119

115 Som framgår av kapitel 3 var det då ungefär hälften av dem som ingick äktenskap i Nordingrå som
”gifte ner sig”, oavsett om det handlade om legitimeringar eller inte.
116 Fadern står förvisso både som hemmansägare (socialgrupp 3) och handlare (socialgrupp 2) i försam-
lingsboken, men i sådana fall är det den högre titeln som har fått vara rådande vid klassificeringen. 
117 Så kunde, som nämnts ovan, ske antingen om barnavårdsnämnden fann det befogat på grund av att
särskilda omständigheter förelåg, eller om modern själv ansökte om det. Gjorde hon det utsågs mer eller
mindre rutinmässigt en barnavårdsman till barn som fötts före 1918 (Nordlöf 1997, s. 23).
118 Söderholm bodde också hos sina föräldrar.
119 HLA, Graninge kyrkoarkiv, AIIA:2 (1909–18), s. 27, 121, AIIA:3 (1919–33), s. 29, 66, 142.



Tabell 42. Social mobilitet i samband med äktenskap för kvinnor 
i det mellersta sociala skiktet.

Kommentarer: Uppgift om social tillhörighet saknas i vissa fall. Beträffande legitimeringarna ingår endast
de som legitimerade det förstfödda barnet i underlaget för tabellen.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

Ogifta mödrar ur underklassen
Vad underklassen beträffar var den sociala mobiliteten i samband med äkten-
skapen denna period tämligen likartad i samtliga områden. Den påminde också
om hur det var under 1860-talet. Omkring 20–30 procent av de äkta männen
hade en högre social tillhörighet, varför följaktligen 70–80 procent av gifter-
målen ingicks med en man som också tillhörde underklassen. Antalet fall är
förvisso ganska få, men i Sollefteå och Nordingrå var det något vanligare med
att kvinnorna ”gifte sig uppåt” om de legitimerade det förstfödda barnet. I
Nordmaling var det däremot marginellt fler av de som inte legitimerade som
blev maka till en man med högre klasstillhörighet. De sistnämnda var dock
samt liga gravida vid vigseln, varför det är möjligt att detta har sin förklaring i
den ovan konstaterade sociala kontroll som utövades av kvinnans far.120 För 
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Kategori  
(i tabell 34) 
 

Område Sammanlagt 

Sollefteå 
1915–20 

Nordingrå  
1911–24 

Nordmaling 
1913–22 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

Uppåtgående – 
oförändrad –  
nedåtgående 

1 Legitimeringar 3-6-10 

 

0-7-7 1-6-9 

 

4-19-26 

2 Gravid vid vigseln 
med man hon inte 
hade barn med 
sedan tidigare 

0-1-1 0-3-6 0-1-5 0-5-12 

     

3 Gift med man  
hon inte hade avlat 
barn med 

0-2-3 

 

0-2-5 0-5-3 0-9-11 

Sammanlagt 
 

3-9-14 0-12-18 1-12-17 4-33-49 

Summa för de som 
inte legitimerade 

0-3-4 0-5-11 0-6-8 0-14-23 

 
 

120 Det är dock långtifrån självklart vilket inflytande en torpardotters far kunde ha på exempelvis en bond-
son varför det är lika troligt att det handlade om uppskjutna äktenskap i de fall där ett barn kan antas ha
haft betydelse för giftermålet. Ungdom och de anförda ekonomiska förklaringarna till en försenad vigsel
är också relevanta för försenade vigslar med bond- och hantverkarsöner och andra ur medelklassen.



Tabell 43. Social mobilitet i samband med äktenskap för kvinnor i det undre
sociala skiktet.

Kommentarer: Uppgift om social tillhörighet saknas i vissa fall. Beträffande legitimeringarna ingår endast
de som legitimerade det förstfödda barnet i underlaget för tabellen.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

en ogift mor som inte blivit gravid med maken före vigseln verkar det, i likhet
med under 1860-talet, ha stött på stora hinder att gifta sig till en högre klass -
tillhörighet. Det gäller för övrigt samtliga undersökningsområden och kvinnor 
från både under- och medelklassen. Mot bakgrund av den inte obetydliga utslag-
ning på äktenskapsmarknaden som drabbade dem som övergivits av barna -
fäderna är det naturligtvis inte direkt överraskande.
Inte heller under denna period förekom dock någon nämnvärd nedåtgående

social mobilitet inom underskiktet. Nu var det som sagt inte möjligt att ”gifta
ner sig” särskilt mycket för en kvinna som tillhörde de lägsta socialgrupperna.
I likhet med under 1860-talet finns det dock inget som tyder på att ogifta
mödrar från underklassen i någon nämnvärd utsträckning var hänvisade till
verkligt marginaliserade män, som exempelvis en gammal fattig änkling.121

Bland dem som inte legitimerade var det t.ex. bara några enstaka som gifte sig
med änklingar.122 Utslaget på sju socialgrupper var det vidare ytterst få kvinnor
med bakgrund i socialgrupp 5 och 6, det vill säga okvalificerade arbetare och
torpare/soldater, som ingick äktenskap med en person med lägre social till -
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Kategori  
(i tabell 34) 
 

Område Sammanlagt 

Sollefteå 
1915–20 

Nordingrå 
1911–24 

Nordmaling  
1913–22 

Uppåtgående –  
oförändrad 

Uppåtgående –  
oförändrad 

Uppåtgående –  
oförändrad 

Uppåtgående – 
oförändrad 

1 Legitimeringar 8-15 4-13 3-16 15-44 

2 Gravid vid vigseln 
med man hon inte 
hade barn med 
sedan tidigare 

3-10 0-1 4-6  7-17 

3 Gift med man  
hon inte hade avlat 
barn med 

2-5 1-6   0-7 3-18 

Sammanlagt 13-30 5-20 7-29 25-79 

Summa för de som 
inte legitimerade 

5-15 1-7 4-13 10-35 

 
 

121 Se Taussi Sjöberg 1986, s. 30.
122 Vanligast var det i Nordingrå, där likväl bara 4 kvinnor av 16 som inte gifte sig med en barnafader
ingick äktenskap med en änkling.



Tabell 44. Gifta och ogifta efter klass/socialt skikt.

Kommentarer:Omfattar de ogifta mödrar som bodde kvar i undersökningsområdena under fertil ålder. Ett
fåtal kvinnors sociala bakgrund har inte gått att spåra, varför N inte överensstämmer med tabell 34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

hörighet. Så var fallet oavsett tingslag och äktenskapskategori (jfr bilaga 2).
Det finns således inte heller denna period något anmärkningsvärt att notera
beträffande underklasskvinnors nedåtgående sociala mobilitet.

Den klassmässiga vigselfrekvensen
I Nordingrå och Nordmaling var det fler underklasskvinnor som gifte sig jämfört
med förra undersökningsperioden. Då trädde ju i dessa tingslag bara omkring
hälften av dem in i det äkta ståndet. Den totala äktenskapsfrekvensen för ogifta
mödrar med ursprung i underklassen var nu i samtliga undersökningsområden
omkring 80 procent, varför bara omkring 5–10 procent fler av medelklass -
kvinnorna ingick äktenskap (se den nedersta kolumnen i tabell 44). 
Beträffande Nordingrå och Nordmaling hade således en tydlig utjämning

mellan skikten ägt rum i jämförelse med 1860-talet. I samtliga områden gifte
sig nu även en majoritet av de underklasskvinnor som inte legitimerade, eller
omkring sex av 10. Noteras bör att denna andel hade fördubblats i Nordingrå
och en viss ökning hade också skett i Nordmaling. Bland dem som inte gifte
sig med en barnafader var det likväl i båda dessa tingslag fortfarande ungefär
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Civilstånd Civilstatus efter samhällsskikt utifrån kvinnans fars klasstillhörighet 

(socialt skikt) 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ogift under 
fertil ålder 

- 5 17 - 4 5 - 4 11 

Gift med en man 
hon väntade barn 
med 

1 2 13 - 9 1 - 6 10 

Gift med en man 
hon inte avlat barn 
med före vigseln 

- 5  7  

 

- 7 

 

7 

 

1 8 

 

7 

 

Summa gifta exkl.  
legitimeringar/N 

1/1 

100% 

7/12 

58% 

20/37 

54% 

- 

- 

16/20

80% 

8/13 

62% 

1/1 

100% 

14/18 

78% 

17/28

61% 

Gift med  
barnafader  
(legitimering) 

1 19 30 1 15 19 - 19 21 

Summa gifta/N 2/2 

100% 

26/31

84% 

50/67 

75% 

1/1 

100%

31/35

89% 

27/32

84% 

1/1 

100% 

33/37 

89% 

38/49

78% 
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20 procent fler av medelklasskvinnorna som ingick äktenskap. De flesta av de
senare gifte sig alltså med en man från underklassen. Det tyder onekligen på
att bonddöttrars bargaining power fortfarande hade betydelse för att fler av
dem ingick äktenskap.123 I vilken mån den större utslagningen av ogifta mödrar
från det lägsta samhällsskiktet huvudsakligen var social eller ekonomiskt
betingad är dock svårt att avgöra. 
I Sollefteå var det däremot även under denna period ungefär lika många

ogifta mödrar ur medel- respektive underklassen som gifte sig. Så var fallet
oavsett om legitimeringarna räknas med eller inte. Noteras bör att endast
omkring hälften av de medelklasskvinnor som inte legitimerade ingick äkten -
skap. Det är ungefär 20 procent färre än i de andra områdena, men slutsatsen
är osäker då det endast är baserat på 12 fall. Betonas bör i stället särskilt att
underklasskvinnor som övergavs av barnafadern nu gifte sig i mindre utsträck -
ning jämfört med under 1860-talet. Deras vigselfrekvens, som då uppgick till
76 procent, hade nu minskat till 54 procent. Det är dock bara obetydligt lägre
än i de andra områdena. För denna förändring bör moderni seringen och
arbetarklassens tillväxt ha spelat en viktig roll. Det vill säga att det, som berörts
ovan, förmodligen var svårare att bilda familj för lägre social grupper när färre
levde mer eller mindre direkt av jorden, vilket kan tala för att utsattheten i
Sollefteå tingslag främst var av ekonomisk art. Detta resone mang kan även till
en del vara relevant för medelklasskvinnorna, som ju alltså gifte sig med under -
klassmän i stor utsträckning. Skillnaden i vigsel frekvens gentemot Nordingrå
bör också utan tvekan i viss mån ha hängt samman med att det som sagt fanns
fler repeaters i Sollefteå (se även kommande avsnitt om repeaters, sid. 270). 

Sammanfattning
Även denna period kan det ha varit så att endast ett utomäktenskapligt barn
negativt påverkade möjligheterna till ett klassjämlikt giftermål för bond- och
hantverkardöttrar, som övergivits av fadern till det förstfödda illegitima barnet.
Det kan dock bara sägas med säkerhet beträffande Nordingrå, där märkbart
fler av de som inte legitimerade ingick äktenskap med en man med lägre social
tillhörighet, vilket indikerar en viss socialt grundad utslagning för ogifta mödrar
ur medelklassen. Av de ogifta mödrar ur medelklassen som ingick äktenskap,
gifte sig dock i samtliga områden en majoritet med en man från underklassen.
Därmed var det betydligt fler som ”gifte ner sig” jämfört med den förra under-
sökningsperioden. Med tanke på att bondeklassen proletariserades i betydande
utsträckning vid den aktuella tiden, kan emellertid detta mönster i hög grad
ha påmint om medelklasskvinnor som inte hade fött några utomäktenskapliga
barn. Bortsett från Nordingrå är det därför ytterst osäkert om det ogifta moder-
skapet orsakade någon större social nedgång i samband med äktenskapen för
kvinnor ur medelklassen.

123 Se t.ex. Alter 1988, s. 120, Ohlander 1985, s. 103.



Beträffande underklassen tyder, i likhet med 1860-talet, inte mycket på att de
ogifta mödrar som så småningom gifte sig, fick nöja sig med män med en lägre
social tillhörighet än de själva. Precis som då förekom också en smärre uppåt -
gående mobilitet till medelklassen. Den hade dock i en stor majoritet av fallen
ett samband med att kvinnan hade avlat barn med maken före äktenskapet.
En förändring jämfört med den förra perioden är också att den sammanlagda

vigselfrekvensen för underklasskvinnor i Nordingrå och Nordmaling nu hade
närmat sig medelklasskvinnornas, varför bara några procent färre av de först -
nämnda gifte sig. Räknar man bort dem som i efterhand gifte sig med en
barnafader var dock skillnaden fortfarande större. Jämförelsen visar då att det
i dessa områden var 20 procent färre med ursprung i underklassen som ingick
äktenskap. Det verkar alltså tydligt att de större finansiella tillgångar, som
bonddöttrar och andra ur medelklassen hade, fortfarande hade en viss betyd  -
else för att så många av dem gifte sig. Således verkar i dessa områden en rela -
tivt sett större utslagning på äktenskapsmarknaden fortfarande ha drabbat
ogifta mödrar från de lägre sociala grupperna. Emellertid är det inte helt enkelt
att avgöra om den huvudsakligen var ekonomiskt eller socialt grundad.
I Sollefteå var vigselfrekvensen likartad för båda de studerade sociala skikten.

Så var fallet oavsett om de som gifte sig med barnafadern räknas med eller inte.
Jämfört med under 1860-talet var det dock bland underklasskvinnorna färre
som ingick äktenskap med någon annan än en barnafader. En trolig förklaring
till den förändringen kan vara en större ekonomisk utsatthet i Sollefteå som
ledde till svårigheter på äktenskapsmarknaden på grund av arbetarklassens
ökade omfång. Detsamma kan till en del gälla medelklasskvinnorna där. 

Sammanfattning giftermålsmönster

I alla tre tingslagen gifte sig nu ungefär lika många ogifta mödrar under sin
fertila ålder som kvinnor i allmänhet, varför deras äktenskapsfrekvens i alla
områdena uppgick till omkring 80 procent eller något mer. Det är dock tydligt
att en viss utslagning fortfarande drabbade kvinnor som övergavs av fadern till
det första barnet. Förekomsten av ett gemensamt barn hade nu nämligen en
ännu större betydelse för vigselfrekvensen än under 1860-talet. I samtliga
områden hade denna period mer än tre äktenskap av fyra föregåtts av att kvin-
nan avlat barn med brudgummen. Precis som i riket i stort hade framförallt
legitimeringarna ökat markant, så att nu omkring varannan ogift mor i huvud-
kohorterna i efterhand gifte sig med en barnafader. Många av dessa äktenskap
var uppenbarligen överenskomna på förhand, varför det kan vara mer relevant
att benämna barnen som föräktenskapliga och där hittar man också en viktig
delförklaring till att den utomäktenskapliga födelsekvoten genomgående var
högre än under 1860-talet.
Ett flertal faktorer tyder på att merparten av legitimeringarna inte ska ses
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som något annat än uppskjutna vigslar till följd av ungdom och ekonomisk
osäkerhet, snarare än att den sociala kontrollen hade betydelse för att få mot -
spänstiga barnafäder att legalisera förbindelsen. Bland det som tyder på detta
kan nämnas att kvinnans far inte verkar ha påverkat legitimerings frekvensen
särskilt mycket och den ökade inte heller till följd av att fler fader skap fastställ -
des som en konsekvens av att Lag om barn utom äktenskap infördes mitt i
under   sökningsperioden. Vad giftermålsfrekvensen beträffar tycks den nya
lagen inte ha mildrat de ogifta mödrarnas utsatthet de första åren den tillämp -
a des. Det verkar för övrigt troligt att även många av de först födda barn som 
inte legitimerades, kommit till i samband med frierier som inte utmynnat i
äkten  skap.
I åtminstone Nordingrå och Nordmaling förefaller däremot kvinnans far ha

haft en viss betydelse för att de som blev gravida på nytt med någon annan
än fadern till det första barnet ingick äktenskap med denne. Precis som i 
1860-talets Sollefteå verkar det i de fallen ha varit viktigt att förhållandet
stadfästes genom vigsel innan det andra barnet föddes. De som hade två
utomäkten skapliga barn drabbades nämligen fortfarande av en betydande
utslagning på äktenskapsmarknaden, ett öde som även drabbade ett antal
kvinnor som lämnats ensamma med bara en ”oäkting”.
Giftermålsmönstren i de tre tingslagen påminde nu om varandra på ett ännu

tydligare sätt än under 1860-talet. Sett till enbart de som inte fått, eller väntade
barn med maken när de gifte sig, var utslagningen på äktenskapsmarknaden
något överraskande störst i Sollefteå. Där gifte sig endast en tredjedel av dem
som inte avlat barn med maken i förväg, vilket ska jämföras med hälften i
Nordmaling och 6 av 10 i Nordingrå. Det faktum att färre förblev ogifta i
Nordingrå kan dock av allt att döma förklaras med att de hade färre barn i
genomsnitt. Där hade nämligen inte en enda av de varaktigt ogifta mer än ett
barn som uppnådde 10 års ålder.
Vissa skillnader mellan områdena bör dock framhållas. I Nordingrå och

Nordmaling var medelklasskvinnors vigselfrekvens alltjämt högre än under -
klass  kvinnors bland dem som inte legitimerade minst ett barn. För det bör
även nu deras bargaining power i form av mer tillgångar ha spelat in. I Sollefteå
fanns inte heller denna period någon sådan skillnad. Beträffande Nordingrå är
det också tydligt att partnervalet begränsades på ett annat sätt för ogifta mödrar
ur medelklassen, vilket tyder på en jämförelsevis större social utsatthet för
ogifta mödrar av sådant ursprung. 
Annars förefaller en ekonomisk utsatthet som hade samband med den

socioekonomiska strukturen nu i högre utsträckning ha bidragit till utslag -
ningen på äktenskapsmarknaden, vilket inte minst kan ha varit en viktig förkla -
ring till den oväntat låga vigselfrekvensen i Sollefteå i de fall där ett gemensamt
barn inte fanns med i bilden. De kvinnor vars barn hade dött eller lämnats
bort, drabbades hur som helst inte av någon nämnvärd utslagning i någotdera
området, varför en utomäktenskaplig graviditet i sig inte verkar ha varit stig -
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matiserande. Däremot var av allt att döma färre män benägna att försörja
andras barn eftersom arbetarklassen växt och att färre hade sin utkomst direkt
från jorden. Mot att äktenskapsmarknaden för dem som hade ett barn
huvudsakligen begränsades på grund av en social utsatthet, talar också att
möjligheten till ett framgångsrikt frieri med en annan man än fadern till det
första barnet var relativt god. Av dem som blev gravida på nytt var det i samtliga
områden en majoritet som gifte sig med fadern till det andra barnet, varav 
dock de allra flesta ingick äktenskap under graviditeten. Precis som under 
1860-talet var emellertid giftermålsutsikterna små för dem som lämnades
ensamma med två barn, vilket är baserat på Sollefteå och Nordmaling eftersom
exempel på det saknas från Nordingrå. I samtliga tingslag ansågs dock en
utomäkten skaplig födsel av allt att döma fortfarande som en primär avvikelse,
det vill säga att kvinnans ära var möjlig att återupprätta via ett giftermål, medan
två barn ännu i hög grad var stigmatiserande och ansågs vara en sekundär
avvikelse. 

Övriga mikrodemografiska faktorer

Precis som i kapitel 3 kompletteras studien av kvinnornas giftermålsmönster
med andra faktorer av relevans för de ogifta mödrarnas sociala utsatthet. Upp-
lägget på återstoden av kapitlet är mestadels detsamma. Ett inledande avsnitt
om kvinnor med fler än ett utomäktenskapligt barn (repeaters), följs likaledes
av en undersökning av de ogifta mödrarnas sociala tillhörighet. Eventuella
klass mässiga selektionseffekter kan som sagt ha ekonomiska förklaringar och
om relativt få illegitima barn föddes inom vissa socialgrupper kan det å andra
sidan tyda på en lägre acceptans gentemot ogifta mödrar inom gruppen. Den
därpå följande undersökningen om mödrarnas klasstillhörighet i förhållande
till de kända barnafäderna är extra intressant mot bakgrund av det ökade anta-
let kända fäder. Det bör inte minst gå att få en relativt god uppfattning om före-
komsten av ett eventuellt strukturförtryck i något av områdena, vilket enligt
den uppställda hypotesen i så fall kan tas som en indikator på en större social
utsatthet för de ogifta mödrarna. Som nämndes i kapitel 3, indikeras ett struk-
turförtryck om det var vanligt att barnafäder med högre social härkomst än
modern inte legitimerade förbindelsen.
I syfte att ytterligare komma åt den sociala utsattheten ingår även i detta

kapitel avsnitt om de ogifta mödrarnas flyttmönster under fertil ålder, pigors
anställningsförhållanden i samband med det första barnets födelse, samt om
trolovningar och om spädbarnsdödligheten. Dessa undersökningar har i stora
drag utförs på samma sätt som i kapitel 3. Beträffande trolovningarna, där ju
kontrollen i lokalsamhället mot främst männen står i fokus, ingår nu även en
analys av hur barnavårdsmännens insatser påverkade antalet fastställda trolov -
ningar från och med 1918, vilket kan tas som en ytterligare intäkt för hur ange -
lägna de var att förbättra kvinnornas och barnens situation. Eftersom de på
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för  hand överenskomna äktenskapen förefaller ha varit så pass många fler under
denna period är det också av intresse i vilken utsträckning förekomsten av
trolovningar eventuellt kan styrka frierihypotesen. Till skillnad från 
1860-talsstudien ingår inte de ogifta mödrarnas lytesmarkeringar i analysen.
En sådan analys är nämligen inte möjlig då bara en enda sådan anteckning
påträffats i kyrkböckerna under denna period.

Repeaters
För att få en ytterligare uppfattning om utsattheten analyseras också denna
period andelen repeaters, liksom risken för den som fått två ”oäktingar” att
föda ännu flera. Detta återigen med utgångspunkt från Frykmans påstående
om att ogifta mödrar i bondesamhället ska ha varit mer eller mindre förutbe-
stämda att få fler illegitima barn på grund av det stigma som var förknippat
med det ogifta moderskapet.124 Så kan alltså inte sägas ha varit fallet i de här
aktuella områdena under 1860-talet och enligt Frykman gjorde ju samhälls -
omvandlingen kring sekelskiftet 1900 att den ogifta modern inte längre upp-
fattades som lika avvikande i norra Sverige, eftersom det inte var ”samma eko-
nomiskt och strategiskt avgörande handling att sätta bo”.125

Som framkommit ovan, när teorin om ett bastardy prone sub-society utred -
des, var nu också andelen repeaters i de studerade områdena mindre än under
1860-talet. Flest var de nu alltså i Sollefteå, där ungefär var fjärde kvinna i
huvudkohorten fick mer än ett utomäktenskapligt barn. I Nordmaling handlade
det om var femte och i Nordingrå endast om var tionde ogift mor.Det indikerar
en mindre utsatt position än under 1860-talet och bekräftar det som framförts
om att ogifta mödrar inte behövde ta samma risker i samband med nya frie -
rier.126 Det faktum att brytpunkten på äktenskapsmarknaden var så pass låg
och att legitimeringarna hade skjutit i höjden, gör det ändå relevant att närmare
undersöka hur vanligt det var att kvinnor som inte legitimerade kom att föda
flera utomäktenskapliga barn. Till skillnad från den äldre studien låg dock
andelen repeaters på i princip samma nivå även om legitimeringarna räknas
bort.127 Härvidlag har naturligtvis den större vigselfrekvensen under gravidi -
teten för de som blev gravida på nytt haft en inverkan (kategori 2). Det är av
allt döma huvudorsaken till att färre ogifta mödrar nu fick mer än en ”oäkting”.128

Av de varaktigt ogifta blev ungefär 4 av 10 repeaters i såväl Sollefteå som
Nordmaling, medan i Nordingrå inte en enda av dem hade mer än ett barn.
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124 Frykman 1975, s. 141; Frykman 1977, s. 159.
125 Frykman 1977, s. 210ff. 
126 Se om detta beträffande 1860-talet kapitel 3, sid. 140.
127 I Nordingrå och Nordmaling var det tvärtemot en något större andel av dem som gifte sig med en barna -
fader som var repeaters.
128 Som framgått ovan verkar det i stället ha blivit lättare för en ogift mor att gifta sig efter vad som kan
betecknas som ett sedvanligt frieri. Åtminstone innan det andra barnet föddes.



Det är genomgående lägre i jämförelse med 1860-talet.129 Fenomenet som
sådant hade således minskat även bland de som inte gifte sig, trots de ganska
tydliga tecken på utslagning på äktenskapsmarknaden som konstaterats. Det
bekräftar att utslagningen nu i högre grad än under 1860-talet var ekonomiskt,
snarare än moraliskt grundad. Om endast ett utomäktenskapligt barn i hög
grad skulle ha varit stigmatiserande, kan det verka troligt att fler skulle ha
blivit repeaters för att de antingen skulle ha tagit större risker i samband med
en andra graviditet, eller att de mer eller mindre ansågs legitima att utnyttja
sexuellt i linje med Frykmans påstående om att fler illegitima födslar skulle
följa. Det sistnämnda kan för denna period i ännu högre grad förkastas som
ett generellt mönster. Då som nu verkar hoppet om äktenskap i många fall ha
varit anledningen till att kvinnan riskerade en andra graviditet, och nu var det
som sagt lättare att bli gift med fadern till det andra barnet. Frykman verkar
således ha rätt i att den ogifta modern inte längre uppfattades som lika avvik -
ande för att hon fött ett illegitimt barn. För denna förändring spelade dock
arbetarklassens ökade omfattning av allt att döma in, snarare än det kulturmöte
på grund av arbetsvandringar och säsongsarbetare som han betonar.130

Till skillnad från under 1860-talet verkar i Sollefteå och Nordingrå inte heller
de som fött två barn ha råkat ut för en stigmatisering som medförde en ökad
risk att få fler ”oäktingar”. I fall dessa kvinnor ansetts som verkligt ”fallna” och
därför mer legitima att utnyttja sexuellt, exempelvis genom varierande former
av prostitution eller under falska förespeglingar om äktenskap, borde fler ha
fått minst tre barn. Samtidigt ska man inte bortse från att en kvinna med två
illegitima barn alltså mer eller mindre verkar ha varit hänvisad till en man hon
hade barn med om hon ville ingå äktenskap. Det tyder onekligen på att repeat - 
ers var relativt stigmatiserade.
I Nordmaling fanns däremot en viss tendens till en ökad risk för en repeater

att få ännu fler illegitima barn, men den var ändå inte påfallande stor och är
beroende av ganska få fall (jfr tabell 45).131 De rent faktiska talen säger det -
samma beträffande Sollefteå, men det hänger samman med att fyra varaktigt
ogifta kvinnor levde i långvariga samboförhållanden. Så var exempelvis fallet
med de två kvinnor som födde flest utomäktenskapliga barn, åtta respektive
nio stycken. Kvinnan med åtta barn, tjänarinnan Beata Lax, hade tre illegitima
barn sedan tidigare, när hon 1929 flyttade hem till och blev hushållerska åt
småbrukaren och nyblivne änklingen Karl Gustaf Genberg i Österstrinne,
Multrå församling. De äldsta barnen hade andra fäder. Under de närmaste 10
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129 Som framgår av kapitel 3 födde ca två tredjedelar av de varaktigt ogifta i Nordmaling då mer än ett
barn, jämfört med hälften i Sollefteå och en tredjedel i Nordingrå.
130 Frykman 1977, s. 210ff. För kritik mot Frykmans förklaringsmodell till de ändrade attityderna på grund
av säsongsarbetare etc. se Marks 1994, s. 103ff.
131 Noga räknat var det ungefär en tredjedel av dem som fått två barn som fick ännu i fler i Nordmaling,
vilket ska jämföras med att 19 procent av samtliga ogifta mödrar i det tingslaget blev repeaters.
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åren fick hon fem ytterligare utomäktenskapliga barn, av vilka de fyra yngsta
enligt församlingsboken uppges ha haft Genberg som far.132 Arrendatorsdottern
Stina Lena Karlsson, fick samtliga nio barn med samma man, skogsarbetaren
Kurt Nilsson. Enligt kyrkböckerna flyttade de ihop först efter att det fjärde
barnet fötts, då hon blev hushållerska åt honom.133 De var hemmahörande i
Graninge församling, där det fanns ett relativt stort inslag av skogsarbetare.
Just i bygder där skogshantering var viktigt, framhöll Hyrenius år 1941 att
sam  man boende mellan ej gifta föräldrar till utomäktenskapliga barn före -
kom.134 Olegaliserad familjebildning där man bodde ihop, var dock som sagt
ovan ligt i föreliggande studie och förekom knappt i Nordmaling och Nordingrå
(se ovan sid. 232).135

Med tanke på att de levde med män som de hade flera gemensamma barn
med, kan man onekligen fråga sig varför det inte blev något äktenskap för varken
Beata eller Sara Lena. Sannolikt var det männen som ansåg att det inte var
nödvändigt att stadfästa relationen genom vigsel och att de utifrån sin över -
ordnade ställning dikterade villkoren. Förekomsten av denna typ av olega liserad
familjebildning har troligen delvis sin förklaring i den höga andelen obesuttna
i Sollefteå tingslag inklusive arbetare.136 Bland dem hade ju inte äktenskapet
samma betydelse som för bondeklassen och osäkra ekonomiska utsikter kan
också ha gjort att exempelvis en skogsarbetare som Kurt Nilsson tvekade inför
att gifta sig. I den mån kvinnorna önskade bli lagligt vidga, kan alltså utifrån
dessa fall en större ekonomisk utsatthet skönjas i Sollefteå, låt vara att det bara
finns ett fåtal exempel på olegaliserat sammanboende. 
Även denna undersökningsperiod var alltså antalet repeatersmycket lågt i

Nordingrå. Precis som 50–60 år tidigare kan misstänkas att det hade samband
med ett mer fördömande socialt klimat gentemot ogifta mödrar. Som framkom
i kapitel 3 kan, av allt döma, såväl en liten som en stor förekomst av repeaters
vara en indikation på social utsatthet. Det förmodade sociala priset för en andra
graviditet hade sannolikt fortfarande en mer avskräckande verkan än i de andra
områdena, varför de ogifta mödrarna i Nordingrå troligen i högre grad strävade
efter att undvika en andra graviditet, på grund av att det uppfattades som en
jämförelsevis större avvikelse där. Noteras bör för övrigt att samtliga sex
kvinnor som blev repeaters i Nordingrå ingick äktenskap. De gifte sig dock
antingen med en man de hade barn med, eller med en som de väntade barn
med. Som även anförts ovan talar det för att de som riskerade en andra 

132 HLA, Multrå kyrkoarkiv, AIIa:2, s. 311 (1917–28); AIIa:3, s. 55 (1928–41). Det verkar dock långt ifrån
osannolikt att Genberg var far till samtliga fem. Det äldsta barnet, som inte har någon uppgiven far, föddes
ett knappt år efter att han blivit änkling.
133 HLA, Graninge kyrkoarkiv, AIIa:2, s. 97 (1909–18); AIIa:3, s. 28, 44, 96, 114 (1919–33).
134 Hyrenius 1941, s. 48, 53ff.
135 Som nämnts ovan har totalt nio ”samboförhållanden” konstaterats i Sollefteå, men i endast fyra av
dem levde kvinnan ogift med barnafadern tills hon fyllde 45 år.
136 För övrigt förekommer flera liknande fall i Sollefteå bland de kvinnor som avförts från huvudkohorten
för att deras första utomäktenskapliga barn antingen fötts utanför undersökningsområdet eller före år 1915.



Tabell 45. Förekomsten av repeaters bland ogifta mödrar i huvudkohorten
med fullständiga levnadsöden.

Kommentarer: De kvinnor som födde två eller fler utomäktenskapliga barn benämns i föreliggande studie
repeaters. Tvillingfödslar räknas som ett barn

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

graviditet var säk ra på mannens ärliga avsikter att ingå äktenskap. Nämnas
bör också att inte en enda kvinna i Nordingrå födde ett tredje utomäktenskap-
ligt barn.
Sammanfattningsvis hade andelen repeatersminskat jämfört med 1860-talet,

varför Frykmans påstående om att den som fått ett utomäktenskapligt barn i
bondesamhället också skulle få flera, kan avfärdas även beträffande denna
period. Det gäller även om analysen begränsas till dem som förblev ogifta och
med en mindre reservation för Nordmaling, fanns det inte heller någon markant
större risk att den som fått två ”oäktingar” skulle få ännu fler.
De relativt få kvinnor som denna period blev repeaters, tycks i stället ytter -

ligare bekräfta att den utslagning som förekom på äktenskapsmarknaden i
högre grad än tidigare var ekonomiskt betingad. Frykman verkar däremot ha
rätt i att det nu inte längre uppfattades som en lika stor avvikelse att föda ett
utomäktenskapligt barn, låt vara att hans förklaringsmodell kan ifrågasättas.
Ett socialt stigma verkar i alla fall inte ha orsakat påfallande fler utomäkten -
skapliga födslar. Beträffande Nordingrå kvarstår tendensen med en mycket låg
andel repeaters, vilket i likhet med 1860-talet tycks indikera en jämförelsevis
större social utsatthet för de ogifta mödrarna, varför de undvek att riskera en
andra graviditet om de inte var säkra på mannens avsikter att ingå äktenskap.
Noteras bör även att det var unikt för Sollefteå att några repeaters levde i vad
som kan betecknas som långvariga samboförhållanden, vilket kan tyda på en
större ekonomisk utsatthet.

Kvinnornas sociala tillhörighet

I detta avsnitt undersöks i likhet med kapitel 3 om det fanns klassmässiga varia-
tioner beträffande risken att bli ogift mor. Till skillnad från under 1860-talet är
det, utifrån en jämförelse med 1910 års folkräkning, tydligt att de ogifta möd-
rarna denna period inte representerade ett tvärsnitt av befolkningen i något av
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 Antal 

kvinnor 
Antal som 
födde 
endast ett 
uä barn 
 
 

Antal 
repeaters 

Antal utomäktenskapliga barn 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Sollefteå  103 76 26 (25%) 17 3 4 - - - 1 1 

Nordingrå  70 64 6 (9%) 6 - - - - - - - 

Nordmaling  89 72 17 (19%) 11 3 2 - 1 - - - 

Sammanlagt 262 212 49 (19%) 34 6 6 - 1 - 1 1 

 
 



de tre tingslagen (se tabell 46 a–b). Det finns tendenser till att kvinnor ur vissa
sociala grupper var mer eller mindre benägna att föda ett utomäktenskapligt
barn, vilket alltså till en del bör ha samvarierat med omgivningens attityder.
Precis som i kapitel 3 är det exempelvis relevant att pröva om en strängare
moral kan ha omfattat bonddöttrar som gjorde att de födde färre utomäkten-
skapliga barn än underklasskvinnor. Nedan behandlas varje socialt skikt för sig
i syfte att undersöka hur accepterat det verkar ha varit att föda utomäkten-
skapliga barn inom respektive klass.
Som framkom i avsnittet om den sociala mobiliteten i samband med äkten -

skapen, var det i huvudkohorterna sammanlagt endast åtta kvinnor som hade
sitt ursprung i det övre skiktet. Överklassen var således kraftigt under represen -
terad bland de ogifta mödrarna, varför det även beträffande denna period är
uppenbart att ”oäkta” barn inte tolererades inom det övre skiktet i något av de
studerade tingslagen (jfr tabell 46a).137 Ju mer tillgångar som fanns, desto mer
betydelsefullt var det naturligtvis med överenskommelser rörande hemgift och
andra ekonomiska spörsmål i samband med att två släkter giftes ihop. Därför
var det också viktigt att man var säker på att vigseln blev av innan sam livet
eventuellt inleddes i förväg.138 Mer eller mindre tillfälliga sexuella förbin delser
torde ha varit ovanliga för kvinnor som tillhörde det högsta sociala skiktet.

Tabell 46a. De ogifta mödrarnas klasstillhörighet jämfört med hela 
befolkningen i 1910 års folkräkning (N).

Kommentarer: Beräknat utifrån kvinnornas sociala bakgrund, det vill säga faderns yrke alternativt en styv-
faders eller ogift mors. Det saknas uppgift om ett fåtal kvinnors sociala bakgrund, varför (N) inte överens-
stämmer med tabell 34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå,
<https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, statistik på församlingsnivå till 1910 års folkräkning. 
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Socialt 
skikt 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 
Hela 
befolkn. 
 

Huvud-
kohorten (N) 

Hela 
befolkn. 

Huvud-
kohorten (N) 

Hela 
befolkn.  

Huvud-
kohorten (N) 

1 14,1% 1,5% (3) 7,3% 1,0% (1) 9,5% 2,8% (4) 

2 25,6% 26,8% (53) 39% 43,7% (45) 37,9% 43% (61) 

3 60,4% 71,7% (142) 53,7% 55,3% (57) 52,8% 54,2% (77) 

Summa 100% 100% (198) 100% 100% (103) 100% 100% (142) 

 
 

137 Denna period var socialgrupp 1 ytterst marginell i de undersökta tingslagen (se tabell 46a), varför
denna slutsats i en rent statistisk mening enbart gäller socialgrupp 2. Det vill säga att kvinnornas fäder
var antingen småföretagare, lägre tjänstemän, förmän, hantverkare med mästartitel, eller hade ett yrke
med liknande status. 
138 Det vanligaste inom överklassen torde dock ha varit att man väntade till bröllopsnatten. Att kvinnan
var oskuld kunde i högre klasser anses som en del av hemgiften (Se t.ex. Schumacher, Ryczkowska & 
Perroux 2007, s. 191). 



Medelklassen var nu marginellt överrepresenterad i alla tingslagen. Då döttrar
till hantverkare och kvalificerade arbetare (socialgrupp 4) var en relativt
obetydlig grupp, både sammanlagt och bland de ogifta mödrarna, är det dock
relevant att också analysera bonddöttrarna (socialgrupp 3) för sig. De var
överrepresenterade i Sollefteå och Nordingrå med 7 respektive 9 procent -
enheter i jämförelse med andelen bönder i den totala befolkningen. Betonas
bör att det skiljer sig från 1860-talet då de var något underrepresenterade i
dessa områden.139 I Nordmaling var däremot andelen bonddöttrar bland de
ogifta mödrarna alltjämt ungefär lika stor som bondeklassens omfång. Att
bonddött rarna nu var relativt sett fler i Sollefteå och Nordingrå, trots att
äktenskapet bör ha varit viktigare för dem än för lägre sociala grupper, berodde
antagligen till stor del på försämrade ekonomiska möjligheter att ingå
äktenskap i takt med den alltjämt ökande proletariseringen av bondeklassen.140
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Tabell 46b. De ogifta mödrarnas socialgruppstillhörighet jämfört med hela 
befolkningen i 1910 års folkräkning (N).

Kommentarer: Beräknat utifrån kvinnornas sociala bakgrund, det vill säga faderns yrke alternativt en styv-
faders eller ogift mors. Det saknas uppgift om ett fåtal kvinnors sociala bakgrund, varför (N) inte överens-
stämmer med tabell 34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå,
<https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, statistik på församlingsnivå till 1910 års folkräkning.

139 Som framgår av kapitel 3 (tabell 18b, sid. 144), var de då 8 (Sollefteå) respektive 4 procentenheter
(Nordingrå) färre jämfört med bondeklassen i stort.
140 ”Misslyckade” nattfrierier kan fortfarande ha orsakat ett antal utomäktenskapliga födslar på grund av
eftersläpningar i seder och bruk, det vill säga att kvinnan därigenom missförstod mannens intentioner.
Som nämndes i kapitel 3 är det dock inte möjligt att ha någon uppfattning om hur vanligt det eventuellt
var (Löfgren 1969, s. 29ff). Däremot förekom som sagt nattfrierier i åtminstone delar av de undersökta
områdena in på 1920-talet. 

 
 

Socialgrupp Sollefteå Nordingrå Nordmaling 
Hela 
befolkn. 

Huvud-
kohorten (N) 

Hela 
befolkn. 

Huvud- 
kohorten (N) 

Hela 
befolkn.  

Huvud-
kohorten (N) 

1 0,2% - 0,2% - 0,1% - 

2 13,9% 1,5% (3) 7,1% 1,0% (1) 9,4% 2,8% (4) 

3 10,4% 17,7% (35) 30,1% 38,9% (40) 30,2% 32,4% (46) 

4 15,2% 9,1% (18) 8,9% 4,9% (5) 7,7% 10,6% (15) 

5 27,8% 33,3% (66) 20,6% 18,4% (19) 19,9% 35,2% (50) 

6 11,6% 28,3% (56) 20,4% 31,1% (32) 12,2% 15,5% (22) 

7 21,0% 10,1% (20) 12,7% 5,9% (6) 20,7% 3,5% (5) 

Summa 100% 100% (198) 100% 100% (103) 100% 100% (142) 
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141 Upprepad not, se not 166, kapitel 3, sid. 146.
142 <http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=SearchPage1>, CEDAR, Demografiska 
databasen, Umeå universitet, 2016-11-24, Folkmängdstabeller från 1855 för församlingarna: Bjurholm,
Nordmaling, Vibyggerå och Ullånger, <https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, statistik på
församlingsnivå till 1910 års folkräkning. Ökningen i Nordingrå är baserad enbart på församlingarna 
Vibyggerå och Ullånger eftersom moderförsamlingen saknas i 1855 års folkmängdstabeller (jfr tabell 4 och
6 i kapitel 2).
143 Jfr tabell 44 ovan, sid 265.

Därför var det färre som hade, eller ansåg sig ha råd att ingå äktenskap innan
barnet föddes, och kvinnorna var naturligtvis inte heller lika intressanta på
äktenskapsmark naden ur ekonomisk synvinkel om deras hemgift var ringa.
Hemmans klyvningen hade nu drivits längre än 50–60 år tidigare. Trots osäkra
ekonomiska villkor, var det därför nu sannolikt än mer strategiskt för många
bonddöttrar att inleda samlivet i förväg med en potentiell äktenskapspartner
(jfr kapitel 3, sid. 145f).141 I Nordmaling fanns det 1910 nära tre gånger fler
hushållsföre ståndare inom bondeklassen (socialgrupp 3) än 1855 och i
Nordingrå hade de under samma period ökat med uppskattningsvis 67
procent.142 Även om en del nyodling ägt rum är det troligt att hemmans klyv -
ningen sannolikt inte kunde drivas så mycket längre, varför många bonddöttrar
kom att ingå äktenskap med arbetare. Det är också troligt att det inte längre
var lika skambelagt för bonddöttrar att föda utomäktenskapliga barn. Som
framkommit ovan, var det ju endast i Nordingrå som de ”gifte ner sig” i större
utsträckning om äktenskapet inte innebar en legitimering av det förstfödda
barnet (se avsnittet om kvinnans sociala mobilitet i samband med äktenskapen,
sid 260f). I samtliga områden trädde ju också fler än 80 procent av bond -
döttrarna så småningom in i det äkta ståndet.143 Med viss reservation för
Nordingrå, där de verkar ha förlorat i anseende inom den egna gruppen, tycks
med andra ord en bonddotter med ett utomäktenskapligt barn inte ha varit
särskilt socialt utsatt.
Torparklassen var vid denna tid överrepresenterad bland de ogifta mödrarna

i alla de tre tingslagen, om än ganska svagt i Nordmaling. Detsamma gäller
arbetarklassen i Nordmaling och Sollefteå. En summering av underklassen,
det vill säga socialgrupp 5–7, visar dock, precis som under 1860-talet, endast
på en nämnvärd överrepresentation i Sollefteå. Där hade 11 procent fler av de
ogifta mödrarna en sådan bakgrund jämfört med befolkningen i allmänhet,
medan skillnaden var försumbar i de båda andra tingslagen. Beträffande
överrepresentationen av lägre grupper i Sollefteå bör i stora drag samma
förklaringar som för 1860-talet lyftas fram, nämligen en jämförelsevis större
ekonomisk utsatthet i det lägre samhällsskiktet, som gjorde det svårare att
ingå äktenskap. Här kan också en parallell dras till att fler ”samboförhållanden”
förekom i Sollefteå, låt vara att de var få till antalet. För övrigt var ju de
utomäktenskapliga födslarna fortfarande betydligt mer frekventa i Sollefteå
tingslag (se figur 6 och tabell 1 i kapitel 1, sid 41f), vilket också det tyder på
en större ekonomiskt betingad selektionseffekt. De rent faktiska talen för
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144 Härvid avses främst äktenskapsfrekvensen i de fall där ett gemensamt barn inte kunde ha betydelse i
sammanhanget (kategori 3 och 4 i tabell 34).

kvinnornas sociala tillhörighet ger även stöd för ett sådant antagande. Ungefär
sju av tio ogifta mödrar tillhörde de tre lägsta socialgrupperna i Sollefteå,
jämfört med lite drygt hälften i de andra områdena. Där stötte det uppen -
barligen i allmänhet på större finansiella hinder att ingå äktenskap bland de
lägre grupperna, vilket därmed orsakade fler utomäktenskapliga födslar. Det
bör också vara en viktig förklaring till att något färre av de ogifta mödrarna
ingick äktenskap i Sollefteå under sin fertila ålder, snarare än att det ska
förklaras med att kvinnor som endast hade ett ”oäkta” barn stigmatiserades.144

Skillnaden mot 1860-talet i detta avseende var sannolikt beroende av att det
nu var svårare att sätta bo i och med att färre levde direkt av jorden. Hade den
utslagning på äktenskapsmarknaden som förekom i Sollefteå huvudsakligen
haft sociala orsaker, borde det ha lett till färre utomäktenskapliga födslar.
Precis som under 1860-talet bör alltså risken att bli ogift mor ha påverkats

mindre av ekonomiska incitament i Nordingrå och Nordmaling än i Sollefteå.
Det är som sagt också möjligt att det även denna period var jämförelsevis
mindre accepterat att underklasskvinnor ”råkade i olycka” i dessa områden,
varför fler än i Sollefteå undvek sexuella förbindelser utanför äktenskapet.
Som konstaterats ovan hade ju de underklasskvinnor som inte legitimerade i
Nordingrå och Nordmaling en lägre vigselfrekvens än medelklasskvinnornas
(jfr avsnittet om den klassmässiga vigselfrekvensen på sid 265f).
Sammantaget tycks de ogifta mödrarnas klassmässiga fördelning indikera en

verkligt låg acceptans för utomäktenskapliga födslar endast inom över klassen.
Hade det varit en stor avvikelse för exempelvis bonddöttrar att få illegitima
barn, borde fler av dem rimligen ha undvikit att riskera en utom äkten skaplig
graviditet och fler av de som inte legitimerade borde också ha ”gift ner sig” eller
förblivit ogifta. Det som framkommit ovan, i avsnittet om social mobilitet i
samband med giftermål, visar dock som sagt på att ogifta mödrar ur bonde klas -
sen i Nordingrå fortfarande verkar ha varit mindre väl sedda bland sina gelikar.
Trots det födde de relativt många utomäktenskapliga barn. I likhet med under
1860-talet berodde det av allt att döma på att proleta riseringen av bonde klassen
försämrade möjligheten till äktenskap med män av liknande status, vilket orsa -
kade ett antal graviditeter i samband med miss lyckade frierier. Den mest
överrepresenterade gruppen bland de ogifta möd rarna var dock under klass -
kvinnor i Sollefteå, vilket sannolikt berodde på en större ekonomisk utsatt het
som också gjorde att något fler av dem förblev ogifta. Det inte minst för att det
blivit svårare för unga män att försörja en familj.

Kvinnornas sociala tillhörighet i förhållande till de kända barnafäderna

I och med att en majoritet av barnafäderna blev kända från och med 1918, och
i viss mån var det även åren dessförinnan, blir det alltså möjligt att få veta
betydligt mer om vilka de var. Mellan 54 (Nordmaling) och 72 procent
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 (Sollefteå) av faderskapen för de utomäktenskapliga barn som föddes under
de år som undersökningen utgår från kom att bli juridiskt fastställda.145 I detta
sammanhang är barnafädernas sociala tillhörighet i jämförelse med mödrarnas
av särskilt intresse. Föreställningen om att många illegitima barn kom till för
att exempelvis en husbonde gjort en piga med barn är vida spridd. Den saluförs
inte minst av Frykman, som menar att män med en överordnad social ställning,
”utnyttjade sin manliga och sociala auktoritet till att inleda en sexuell förbin-
delse” med kvinnor ur lägre grupper.146 Detta utan intention att legalisera för-
bindelsen, vilket Frykman, som framgick av kapitel 3, betecknar som ett struk-
turförtryck. Det möjliggjordes enligt honom av att samhället fungerade på män-
nens villkor och att det var de som tog initiativet till de sexuella relationerna.147

En sådan strukturell utsatthet för ogifta kvinnor förekom naturligtvis i viss
utsträckning och är, som nämnts, en sorts selektionseffekt beträffande vilka
som blev ogifta mödrar. Det kan som sagt vara ett indirekt mått av den sociala
utsattheten, då det alltså sannolikt var vanligare i miljöer där ogifta mödrar
var mindre accepterade. Som framgick av kapitel 3 är en rimlig hypotes att
relativt sett fler utomäktenskapliga födslar i sådana områden var ett resultat
av att kvinnan drabbats av ett dylikt strukturförtryck. Om ogifta kvinnor i en
sådan miljö blev gravida utanför äktenskapet med män med en liknande eller
lägre social tillhörighet, bör det i hög utsträckning ha handlat om accepterade
och standardiserade frierier, som de var rimligt säkra på att de skulle legaliseras,
antingen före eller efter barnets födelse.148 Kvinnan bör åtminstone ha kunnat
förlita sig på den sociala kontrollen om hon haft vad som uppfattades vara en
stabil relation med barnafadern. Annars, om det exempelvis handlade om mer
lösa förbindelser, riskerade hon i ett sådant område att drabbas av starka sank-
tioner och stämplas och stigmatiseras som en sekundär avvikare om hon över-
gavs av mannen.149 Det är troligt att de allra flesta standardiserade frierier som
ledde till en graviditet var med män med en liknande social tillhörighet. I en
mindre tolerant miljö var det också ett större risktagande att frivilligt inleda
ett frieri med en man av hög börd, eftersom kvinnorna inte kunde räkna med
att den sociala kontrollens sanktionssystem fungerade mot män med en högre
klasstillhörighet.150

Som framkom i kapitel 3, var alltså mörkertalet för stort på 1860-talet för

145 Beräknat på samtliga kolumner i tabell 28, sid. 225 (inklusive legitimerade barn). I Nordingrå var 66
procent av faderskapen juridiskt fastställda. För källor se tabell 28
146 Frykman 1977, s. 189.
147 Frykman 1977, s. 188ff.
148 Upprepad not, se not 175, kapitel 3, sid. 148.
149 Det kunde naturligtvis hända en ogift mor nästan oavsett vad anledningen var till att hon lämnades
ensam med barnet.
150 Se Frykman 1977, s. 190. Om kvinnans far var t.ex. torpare eller jordbruksarbetare kunde han knappast
i allmänhet ställa samma krav på att exempelvis en bondson skulle legalisera förbindelsen, som om han
själv varit bonde. Detsamma gäller självklart om en bonddotter blivit gravid med en man från det övre 
sociala skiktet.



att det skulle gå att ha någon uppfattning om i vilken utsträckning kvinnor
even tuellt utnyttjades av socialt överordnade män. Eftersom relativt många
av barnafäderna är kända denna period och de flesta kvinnor bör ha eftersträvat
äktenskap, går nu däremot förekomsten av ett eventuellt strukturförtryck att
länka till legitimeringsfrekvensen. Ett sådant kan misstänkas om det var vanligt
att fastställda fäder med högre klasstillhörighet inte legaliserade förbindelsen
med barnets mor. Det är naturligtvis även relevant att jämföra legitimerings -
frekvensen i de fall där mannen var den överordnade med de där han inte var
det. Mörkertalet är förvisso ändå inte obetydligt, eftersom ganska många
barnafäder fortfarande var okända. Samtidigt bör framhållas att betydligt fler
faderskap än någonsin tidigare nu fastställdes.151 En jämförelse har även gjorts
av barn födda före respektive efter att Lag om barn utom äktenskap trädde i
kraft år 1918, vars syfte är att utröna om fler fall där kvinnan var den socialt
underordnade kom i dagen tack vare att de kända fäderna ökade. För kompara -
tionens skull har analysen begränsats till förstfödda utomäktenskapliga barn.
Det ska inte underskattas att klassklyftor ibland låg bakom utomäkten -

skapliga födslar i alla miljöer. Blev det äktenskap trots att mannen hörde till
en högre klass handlade det högst sannolikt i de flesta fall om frierier snarare
än att giftermålet hade ett samband med social kontroll. I en del fall där det
inte blev giftermål, fanns det däremot naturligtvis andra orsaker till det ute -
blivna äktenskapet än att mannen utnyttjat sin överordnade ställning till att
inleda en sexuell relation. Exempelvis kunde mannens föräldrar ha motsatt
sig äktenskapet. Om det var vanligt att barnafadern var socialt överordnad i
de fall där barnet inte legitimerades, bör det som sagt ändå kunna tyda på
förekomsten av ett strukturförtryck. I linje med den ena av avhandlingens
utgångshypoteser, kan det med ledning av de utomäktenskapliga födelsetalen,
även denna period misstänkas att sådana fall var vanligare i Nordingrå och
Nordmaling än i Sollefteå.
Vad har då tidigare forskning kommit fram till beträffande vilka fäderna till

utomäktenskapliga barn var? Ja, frågan är om inte Frykman ganska avsevärt
överbetonar vanligheten av ”mannen av börd och kvinnan av folket”.152 Utifrån
en kvantifiering av kända fäders sociala tillhörighet kallar exempelvis Barbro
Nordlöf ett avsnitt i sin stockholmsstudie, som spänner mellan 1918 och 1973,
för ”krossade fördomar”.153 Hon har i likhet med föreliggande studie nöjt sig
med att dela in i tre socialgrupper. I nära 70 procent av de fall hon undersökt
tillhörde barnets föräldrar samma samhällsklass. Sammantaget hade ungefär
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151 Det kan naturligtvis misstänkas att klassklyftor genomgående var vanligare i de fall där faderskapen
inte fastställdes, men barnavårdsmannens intåg på scenen kan mycket väl ha inneburit att fler relativt
välbeställda män erkände.
152 Frykman uppger förvisso inte fenomenets omfattning, men skriver apropå strukturförtryck att t.ex.
eliten i en socken hade ”goda möjligheter därtill” i fall de ”ville utnyttja sin samhällsställning” (Frykman
1977, s. 190f). 
153 Nordlöf 1997, s. 67. Denna forskning är dock förvisso av nyare datum än de traditionsanteckningar
Frykman använt. 
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lika många kvinnor som män sin hemvist i medelklassen, medan obetydligt fler
av kvinnorna hörde till underklassen.154 Tre gånger så många män som kvinnor
hörde till överklassen, men de förstnämnda var endast 30 till antalet, vilket
motsvarar ungefär var tolfte man. I endast ett fall av sammanlagt 350 till  hör de
mannen överklassen (grupp 1) och kvinnan underklassen (grupp 3).155 Det är
visserligen väl känt att många män i hög ställning undvek skandal genom att i
tysto betala för barnet, ofta med hjälp av en engångssumma.156 Där med förblev
mannens identitet okänd, varför det kan liknas vid att köpa sig fri. I Nordlöfs
studie är det emellertid bara 8 procent av faderskapen som inte blev fastställda.
Något fler, knappt 12 procent, förblev okända under de första 12 åren (1918–
29) som den nya lagstiftningen tillämpades, men dessa andelar är naturligtvis
för små för att kunna kullkasta resonemanget om kros sade fördomar.157

Barnavårdsmannens intåg på scenen ledde alltså till en mycket tydlig ökning
av de fastställda faderskapen, men som berörts var mörkertalet stort i hela
landet för utomäktenskapliga barn som föddes före 1918. Sigrid Håkanson har
dock som sagt under perioden 1750–1850 uppgift om fäderna till en tredjedel
av de utomäktenskapliga barnen i Åtvid och hälften i Tofteryd. Som framgått
av en tidigare not anser hon utifrån det att mödrarna och fäderna vanligen bör
ha haft en liknande bakgrund och att de oftast tillhörde det lägsta samhälls -
skiktet.158 Samma uppfattning har bland annat Peter Laslett och John Black
beträffande Storbritannien.159

Även i föreliggande studie hade de flesta kända barnafäder samma klasstill -
hörighet som mödrarna. Så var det emellertid bara i mellan 54 (Sollefteå) och
62 procent (Nordmaling) av fallen. Vad gäller de övriga var dock kvinnan nästan
lika ofta som mannen den socialt överordnade. Barnafäderna tillhörde en högre
klass än kvinnan de hade barn med i mellan 19 (Nordingrå) och 29 procent
(Sollefteå) av fallen. Kvinnan var å andra sidan den socialt överordnade i mellan
16 (Nordmaling) och 25 procent (Sollefteå) av de fall där barnafadern är känd.
Betonas bör också att omkring sex av tio av de juridiskt fastställda barnafäderna
tillhörde underklassen i samtliga undersöknings områden, vilket således inte
skiljde sig så mycket från kvinnorna.160

154 Nordlöf 1997, s. 67. 212 kvinnor respektive 195 män hörde i hennes studie till underklassen. 128 kvin-
nor och 125 män tillhörde medelklassen.
155 Nordlöf 1997, s. 67ff.
156 Isberg 1905, s. 13.
157 Nordlöf 1997, s. 33.
158 Håkanson 1999, s. 84ff.
159 Laslett 1980a, s. 56; Christopher Smout, “Aspects of sexual behaviour in nineteenth-century Scotland”,
i Laslett, Oosterveen & Smith (red.) 1980, s. 204f. Se även Levine & Wrightson 1980, s. 163; Blaikie 1993,
s. 125f; Andersson 1998, s. 198f; Black 2005, s. 50–65. John Black har funnit att de förmodade barna -
fäderna till utomäktenskapliga barn i London under perioden 1740–1810 grovt sett hade en liknande
social tillhörighet som den manliga befolkningen i allmänhet. Den slutsatsen är baserad på kvinnornas
”bastardy statements” inför den lokala socknen (Metropolitan paris), där de uppgav vem barnafadern var.
160 Som framgår av tabell 46a (se sid. 274) tillhörde kvinnorna underklassen i mellan 54 (Nordmaling)
och 72 procent (Sollefteå) av fallen. 



Det är alltså ändå troligt att åtminstone en viss del av de utomäktenskapliga
födslarna berodde på att mannen var socialt överordnad och att vigseln därför
uteblev, även om ett eventuellt strukturförtryck bara var möjligt i omkring en
fjärdedel av de fall där fadern var känd. Om det i nämnvärd utsträckning ändå
förekom i de fall där mannen var den klassmässigt överordnade, ska i så fall
alltså relativt få av de män som hörde till en högre klass ha gift sig med barna -
modern.
Genom en analys av legitimeringsfrekvensen i de fall där barnafadern var

känd framträder vissa skillnader mellan områdena. I både Nordingrå och
Nordmaling var det i enlighet med den uppställda hypotesen mindre vanligt
med legitimering om mannen var socialt överordnad, vilket tyder på att ett
visst strukturförtryck förekom. I Nordmaling fanns det ett genomgående nega -
tivt samband mellan legitimeringsfrekvensen för det förstfödda barnet och
kvinnans klasstillhörighet i förhållande till mannens. Ungefär en fjärdedel

Tabell 47. De ogifta mödrarnas sociala tillhörighet i förhållande till fastställda
fäder till förstfödda utomäktenskapliga barn.

Kommentarer: Beräknat på tre sociala skikt och baserat på huvudkohorterna inklusive förstfödda barn till
kvinnor som flyttade ut ur undersökningsområdet. Uppgift om den sociala tillhörigheten för antingen kvinnan
eller mannen saknas i några fall, varför de ej kunnat inkluderas i tabellen.

Källor: Se tabell 28, detta kapitel, som har identiska källor.

Tabell 48. Medelklasskvinnors sociala tillhörighet i förhållande till fastställda
fäder till deras förstfödda utomäktenskapliga barn.

Kommentarer: Beräknat på tre sociala skikt och baserat på huvudkohorterna inklusive förstfödda barn till
kvinnor som flyttade ut ur undersökningsområdet. Uppgift om den sociala tillhörigheten för antingen kvinnan
eller mannen saknas i några fall, varför de ej kunnat inkluderas i tabellen.
                                                             
Källor: Se tabell 28, som har identiska källor.
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 Legitimerade Ej legitimerade Summa 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

 

Sollefteå 1915–20 
 

11-21-11 
 

25-46-11  
 

36-67-22 

Nordingrå 1911–24 3-22-8 10-15-7 13-37-1  

Nordmaling 1913–22 4-22-9 11-17-1 15-39-10 

 
 

 
 

 Legitimerade Ej legitimerade Summa 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 
kvinnan överordnad 

 

Sollefteå 1915–20 
 

3-6-10 
 

5-6-10 
 

8-12-20 

Nordingrå 1911–24 0-7-7 2-6-7  2-13-14 

Nordmaling 1913–22 1-6-9 3-5-0 4-11-9 
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161 Detta oavsett om kvinnan hörde till medel- eller underklassen.
162 Noteras bör att det sistnämnda talet endast är baserat på 10 fall.
163 Det faktum att det i Nordmaling blev äktenskap i hela 9 fall av 10 där kvinnan tillhörde en högre klass,
beror uppenbarligen på den större oförmågan att fastställa faderskapen i det tingslaget. I samtliga fall utom
ett där en legitimering inte kom till stånd och kvinnan var den klassmässigt underordnade var barnafadern
okänd. 
164 Det beror till stor del på att fler faderskap fastställdes i Sollefteå före barnavårdsmannens införande
1918. Skillnaderna gentemot tabell 28 (se sid. 225) beträffande andelen fastställda faderskap beror huvud-
sakligen på att den innefattar samtliga utomäktenskapliga barn, medan här endast förstfödda barn ingår.

Tabell 49. Underklasskvinnors sociala tillhörighet i förhållande till fastställda
fäder till deras förstfödda utomäktenskapliga barn. 

Kommentarer: Beräknat på tre sociala skikt och baserat på huvudkohorterna inklusive förstfödda barn till
kvinnor som flyttade ut ur undersökningsområdet. Uppgift om den sociala tillhörigheten för antingen kvinnan
eller mannen saknas i några fall, varför de ej kunnat inkluderas i tabellen.

Källor: Se tabell 28, som har identiska källor.

av dem som hade barn med en man med högre klasstillhörighet gifte sig där
med denne.161 För de med en liknande bakgrund som mannen var legitimerings -
frekvensen 56 procent, medan den var hela 90 procent i de fall där kvinnan
var den överordnade (se tabell 50a).162

Även i Nordingrå legitimerades barnet i ungefär en fjärdedel av de fall där
mannen tillhörde en högre klass, vilket ska jämföras med drygt hälften av de
övriga. I Sollefteå var det ungefär tre av 10 som legaliserade förbindelsen oavsett
om mannen var den socialt överordnade eller om kontrahenterna hade en
liknande social bakgrund, medan ungefär hälften gjorde det om kvinnan var
den överordnade. I likhet med i Nordmaling, spelade säkerligen kvinnans bar -
gai ning power in för de sistnämnda fallen. Den närapå likvärdiga legitimerings -
frekvensen som i de andra områdena i de fall där mannen var den överordnade,
skulle kunna indikera att det även i Sollefteå var relativt svårt att få till stånd
ett äktenskap för en kvinna med lägre social tillhörighet. Hänsyn bör dock tas
till att fler fall från Sollefteå ingår i denna undersökning, eftersom det där var
vanligare att faderskapet för ej legitimerade barn fastställdes. Av den anled -
ningen blir den totala legitimeringsfrekvensen lägre och för en adekvat jäm -
förelse mellan områdena skulle Sollefteås legitimeringsfrekvens behöva juste -
ras uppåt och Nordmalings nedåt.163 Sammanlagt var 57 procent av fäderna
till de icke-legaliserade barnen i Sollefteå kända, jämfört med 43 procent i
Nordingrå och endast 29 procent i Nordmaling.164 Skillnaden mellan Sollefteå 

 
Område Legitimerade Ej legitimerade Summa 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 

Mannen överordnad – 
samma sociala skikt – 

 

Sollefteå 1915–20 
 

8-15  
 

20-40  
 

28-55 

Nordingrå 1911–24 3-15 8-9 11-24 

Nordmaling 1913–22 3-16 8-12 11-28 

 
 



Tabell 50a. Legitimeringsfrekvens för det förstfödda utomäktenskapliga
barnet med avseende på kvinnans/mannens sociala tillhörighet (N).

Kommentar: Baserat på huvudkohorten, inklusive förstfödda barn till kvinnor som flyttade ut ur under-
sökningsområdet. De fall där barnafadern är okänd eller där uppgift saknas om antingen mannens eller
kvinnans sociala tillhörighet har ej inkluderats. Detsamma gäller dem som legitimerade ett barn efter att
ha flyttat ut ur respektive område eftersom sådana fall inte är av relevans för respektive tingslags legiti -
meringsfrekvens.

Källor: Källor: Se tabell 28, som har identiska källor.

Tabell 50b. Legitimeringsfrekvens för medelklasskvinnors förstfödda 
utomäktenskapliga barn med avseende på kvinnans/mannens sociala 
tillhörighet (N).

Kommentar: Baserat på huvudkohorten, inklusive förstfödda barn till kvinnor som flyttade ut ur under-
sökningsområdet. De fall där barnafadern är okänd eller där uppgift saknas om antingen mannens eller
kvinnans sociala tillhörighet har ej inkluderats. Detsamma gäller dem som legitimerade ett barn efter att
ha flyttat ut ur respektive område eftersom sådana fall inte är av relevans för respektive tingslags legiti -
meringsfrekvens.

Källor: Källor: Se tabell 28, som har identiska källor.

och de andra områdena beträffande de fall där mannen hade en högre klass -
tillhörighet, var således i realiteten inte lika marginell som i tabell 50a. I den
mån ett strukturförtryck förekom, verkar det alltså, som förväntat, ha varit en
vanligare företeelse i Nordingrå och Nordmaling jämfört med Sollefteå. Nämnas
bör också att det, i likhet med Nordlöfs studie, var ytterst få kvinnor från det
undre samhällsskiktet som fick barn med män som tillhörde överklassen.165
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 Mannen  

överordnad 
Samma  
tillhörighet 

Kvinnan  
överordnad 

 

Sollefteå 1915–20 
 

31% (36) 
 

31% (67) 
 

45% (22) 

Nordingrå 1911–24 23% (13) 59% (37) 53% (15) 

Nordmaling 1913–22 27% (15) 56% (39) 90% (10) 

 
 

 
 Mannen 

överordnad 
Samma  
tillhörighet 

Kvinnan  
överordnad 

 

Sollefteå 1915–20 
 

38% (8) 
 

50% (12) 
 

50% (20) 

Nordingrå 1911–24 0% (2) 54% (13) 50% (14) 

Nordmaling 1913–22 25% (4) 54% (11) 100% (9) 

 
 

165 I Sollefteå rör det sig om fyra kvinnor, av vilka ingen gifte sig med barnafadern. I Nordingrå förekom
två fall med en sådan klassklyfta och i Nordmaling ett, vilka alla tre slutade med legitimering.
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166 En annan likhet med Nordlöf är att ungefär 10 procent av de registrerade fäderna i Sollefteå och 
Nordmaling tillhörde överklassen, medan det i hennes studie som sagt rörde sig om var tolfte man. 
I Nordingrå var däremot det övre samhällsskiktet obetydligt för båda könen. Som framgått förekom det
åtta överklasskvinnor av totalt 446 i föreliggande studies huvudkohorter, medan det hos Nordlöf rörde sig
om 9 kvinnor av totalt 350 (Nordlöf 1997, s. 67). 
167 Anledningen till det synes främst vara de få faderskap som fastställdes i Nordmaling före 1918. Inte en
enda medelklassman fanns med bland de kända fäderna till ej legitimerade förstfödda barn under perioden
1913–17. Bland dem som legitimerades var däremot medelklassmännens andel konstant både före och
efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft.
168 Om än talen är små, fanns det även vad överklassen beträffar, en liknande andel kända fäder både före
och efter att den nya lagen infördes. 

Tabell 50c. Legitimeringsfrekvens för underklasskvinnors förstfödda 
utomäktenskapliga barn med avseende på kvinnans/mannens sociala 
tillhörighet (N).

Kommentar: Baserat på huvudkohorten, inklusive förstfödda barn till kvinnor som flyttade ut ur under-
sökningsområdet. De fall där barnafadern är okänd eller där uppgift saknas om antingen mannens eller
kvinnans sociala tillhörighet har ej inkluderats. Detsamma gäller dem som legitimerade ett barn efter att
ha flyttat ut ur respektive område eftersom sådana fall inte är av relevans för respektive tingslags legitime-
ringsfrekvens.

Källor: Se tabell 28, som har identiska källor.

Det vanliga, om det fanns en klassklyfta, var att mannen var bonde eller bond -
son och kvinnan från det undre skiktet.166 

Med tanke på att mörkertalet beträffande faderskapen fortfarande är ganska
stort – mellan knappt hälften och en fjärdedel – är förvisso inte resultaten i
det  ta avsnitt representativa för alla utomäktenskapliga barn. I samtliga de stu-
derade områdena hade dock de kända barnafäderna till förstfödda ”oäktingar”
ungefär samma sociala distribution både före och efter årsskiftet 1917/18, (se
tabell 71,72, bilaga 1b). Den tycks alltså inte ha påverkats av att antalet kän -
da fäder steg markant som ett resultat av den nya lagstiftningen. Det enda
nämnvärda undantaget är att medelklassen i Nordmaling ökade något på under-
klassens bekostnad.167 Därmed synliggjordes inte heller ett tidigare dolt struk-
turförtryck, varför det inte finns någon märkbar anledning att misstänka att
män av högre börd i större utsträckning undkommit att registreras som barna -
fäder åren just före införandet av Lag om barn utom äktenskap.168 Med tanke

 
Område Mannen  

överordnad 
Samma  
tillhörighet 

 

Sollefteå 1915–20 
 

29% (28) 
 

27% (55)  

Nordingrå 1911–24 27% (11) 63% (24) 

Nordmaling 1913–22 27% (11) 57% (28) 
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169 En stor majoritet av de kända barnafäderna som tillhörde underklassen var således arbetare. Ungefär
30 procent tillhörde medelklassen och omkring 10 procent överklassen. Dessa andelar inklusive underklas -
sens storlek gäller intressant nog samtliga områden med endast små variationer (se tabell 71,72, bilaga 1b).
170 I nästan samtliga fall där mannen hade en lägre klasstillhörighet var kvinnan en bonddotter. Döttrar
till hantverkare och kvalificerade yrkesarbetare, vilka alltså också hör till medelklassen, var dock som
sagt få bland de ogifta mödrarna. Som även framgått gäller detsamma överklassen och eftersom analysen
begränsats till tre skikt är det ju bara från över- och medelklassen som en nedåtgående mobilitet i samband
med giftermålen är möjlig.
171 Beräknat på bonddöttrar som ingår i huvudkohorterna inklusive utflyttarna, var antalet kända barna -
fäder ur underklassen: 15 av 26 i Sollefteå, 17 av 31 i Nordingrå, samt 10 av 21 i Nordmaling.
172 Som nämns tidigare är det naturligtvis också möjligt att kvinnans föräldrar kan ha motsatt sig att hon
gifte sig med en man med lägre social status.

på de ansträngningar som barnavårdsmännen gjorde för att fastställa fader-
skapen, kan det verka troligt att det som här framkommit ändå ger en tämligen
god bild av vilka fäderna till de utomäktenskapliga barnen var.
Vilka barnafäderna var är naturligtvis också intressant av andra anledningar

än att undersöka förekomsten av ett strukturförtryck. Som behandlats ovan
är inte minst deras sociala tillhörighet i förhållande till mödrarnas av intresse
för den anförda frierihypotesen. Den tycks som sagt bekräftas av att många
juridiskt fastställda fäder var arbetare som hade barn med en kvinna med en
liknande social bakgrund, och att både männen och kvinnorna vanligen var i
en ålder då det var normalt att ingå äktenskap (se ovan sid. 246–249). Så var
fallet oavsett om barnet legitimerades eller inte, och som även tidigare anförts
verkar många av de barn som inte legitimerades ha kommit till under vad som
var att betrakta som misslyckade frierier ur kvinnans synvinkel. Omkring 50
procent av de kända barnafäderna var i samtliga områden arbetare och totalt
tillhörde alltså ungefär 60 procent underklassen.169 Det tyder onekligen på att
ekonomiska hinder kan ha omintetgjort ett antal äktenskap.
Av relevans för de ogifta mödrarnas utsatthet är också att titta närmare på

de som hade barn med en man med lägre social tillhörighet. Som framgått i
sam band med att giftermålsmönstren analyserades, är det i alla tre tingslagen
tydligt att en del utomäktenskapliga barn kom till för att bonddöttrar haft en
förbindelse med en man från en lägre socialgrupp.170 Det rörde sig i samtliga
områden om omkring hälften av deras förstfödda barn.171 Som indikeras av
tabell 50b legitimerades ganska många av dessa barn. Det bekräftar således
det som anförts om att en del utomäktenskapliga barn var resultatet av en rela -
tivt stor ekonomisk utsatthet för giftasvuxna kvinnor ur bondeklassen. På
grund av proletariseringen av bondeklassen inledde en del av dem uppenbar -
ligen samlivet i förväg i samband med ett frieri med en man från en lägre social -
grupp, vilken i många fall torde ha saknat de rätta tillgångarna för att omedel -
bart kunna försörja en familj. Frierihypotesen är således av allt att döma rele -
vant även för dessa fall.172 Som framgått gifte sig ju dock de allra flesta bond -
döttrar så småningom med antingen barnafadern eller en annan man.



Sammanfattning
Sammanfattningsvis bör för det första betonas att kvinnan och mannen i
omkring 6 fall av 10 tillhörde samma sociala skikt när faderskapet till förstfödda
utomäktenskapliga barn fastställdes, medan mannen var den klassmässigt
överordnade i omkring 25 procent av fallen i de studerade områdena. I dessa
fall förekom av allt att döma ett visst inslag av strukturförtryck i främst 
Nordingrå och Nordmaling. Det framgår av att det i dessa båda tingslag var van-
ligast att vigseln uteblev om mannen hade en högre social tillhörighet. 
Även i Sollefteå var legitimeringsfrekvensen relativt låg om mannen var den

klassmässigt överordnade, men den var där på samma nivå som i de fall där
kvinnan och mannen tillhörde samma sociala skikt. För en adekvat jämförelse
med de andra områden skulle dock legitimeringsfrekvensen behöva justeras
uppåt, eftersom flest faderskap till ej legitimerade barn fastställdes i Sollefteå,
varför fall som kan betecknas som strukturförtryck således förefaller ha varit
en relativt ovanlig företeelse. Inte heller avslöjade minskningen av ”fader okänd”
från och med 1918, ett tidigare dolt strukturförtryck i någotdera området.
Andelen fall där mannen tillhörde en högre klass ökade nämligen inte.
Som även berörts tidigare fick arbetare för det mesta barn med kvinnor med

en liknande social tillhörighet oavsett om förbindelsen senare legaliserades,
vilket tyder på att det handlade om frierier och att det i viss utsträckning var
beroende av ekonomiska villkor att äktenskap sköts upp eller omintetgjordes.
Bonddöttrar uppvisade i samtliga tingslag en relativt stor tendens att få barn
med en man med lägre social tillhörighet, vilket nästan uteslutande utgör de
fall där kvinnan var den socialt överordnade. Inte minst det faktum att många
av dessa barn legitimerades illustrerar också en form av ekonomisk utsatthet
som ledde till att giftasvuxna bonddöttrar inledde frierier med män av lägre
börd, och stödjer således även det frierihypotesen. 

Migration

Som anfördes i 1860-talskapitlet, kan ett sätt att se på utflyttning vara att det
var en strategi för att undkomma en skamstämpel. Inte minst en snabb utflytt-
ning kort efter barnets födelse skulle kunna tyda på att flytten hade ett samband
med social utsatthet. Det kan också helt eller delvis ha handlat om att finna
bättre möjligheter till försörjning. Inte minst på grund av de förbättrade kom-
munikationerna var det nu lättare att flytta ut ur respektive område, varför
denna undersökning nu har ännu större relevans jämfört med förra undersök-
ningsperioden.
Den här perioden stod ogifta mödrar i Sollefteå tingslag för den största

utflyttningen. Där lämnade ungefär hälften av kvinnorna i huvudkohorten
undersökningsområdet innan de fyllt 45 år, jämfört med ungefär 4 av 10 i
Nordmaling och en av tre i Nordingrå. Exklusive de som gifte sig i samband
med utflyttningen (se tabell 51) uppgick dessa andelar till 4 av 10 i Sollefteå
respektive en av fyra i både Nordingrå och Nordmaling. Det faktum att så pass
många som 32 av totalt 80 ensamstående utflyttare från Sollefteå tingslag
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dessutom flyttade inom ett år, skulle, om inte annat, kunna tyda på en större
utslagning på arbetsmarknaden för ogifta mödrar.173 Så var uppenbarligen fallet
i Sollefteå stad/köping, där en stor del av de som migrerade ut ur tingslaget
inom 5 år hade sin hemvist.174

En majoritet av de sammanlagt 31 ogifta mödrar i huvudkohorten, som fick
sitt första barn i tätorten under kalenderåren 1915–20, hade enligt kyrk -
böckerna lämnat tingslaget redan inom två år.175 Sju av dem flyttade innan
barnets första födelsedag. Även bortsett från själva samhället hade Sollefteå
tings lag förvisso en större utflyttning än Nordingrå och Nordmaling, men talen
för Sollefteå tätort har ingen motsvarighet i någon annan församling. Som
framgår av tabell 33 (se sid. 235), fanns där ett betydande kvinno över skott
bland de ogifta. De allra flesta utflyttarna från tätorten var tjäna rinnor, av vilka
många lämnade tjänsten i samband med graviditeten.176 Det är inte förvånande
med tanke på att ett utomäktenskapligt barn knappast var önskvärt i ett
borgerligt hem, vilket kunde ha både praktiska och moraliska orsaker.177 Dessa
fall säger dock inte nödvändigtvis så mycket om den sociala utsattheten i
jämförelse med dem som var pigor på landsbygden. Snarare verkar arbets - 

Tabell 51. De ogifta mödrarnas utflyttning från respektive tingslag under fertil
ålder i förhållande till det första barnets födelse (N).

Kommentar: De som flyttade tillbaka inom två år är ej medräknade.

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå, samt de församlingar dit kvinnorna flyttade.

173 Självklart kan även annat ha spelat in och orsakat ett rörligare flyttningsmönster i ett område, exem-
pelvis de goda järnvägsförbindelserna till flera centralorter i Sollefteå tingslag.
174 Som berörts ett flertal gånger blev Sollefteå stad mitt under denna undersökningsperiod år 1917, efter
att dessförinnan ha varit köping.
175 Sammanlagt 16 av 31 flyttade inom två år, av vilka två gifte sig inom några månader efter flytten. 
176 På grund av kvinnoöverskottet var det antagligen svårare än på andra platser att få en ny pigtjänst för
den som hade ett litet barn.
177 Artæus 1992, s. 134; Frykman 1977, s. 160ff.

 
 

 Sollefteå 
 

Nordingrå 
 

Nordmaling 
 

Inom 1 år 16% (32) 4% (4) 8% (12) 

Inom 5 år 16% (32) 13% (14) 14% (20) 

+5år 8% (16) 6% (6) 3% (5) 

Summa ogifta utflyttare 40% (80) 23% (24) 26% (37) 

Utflyttade i samband med 
giftermål 

8% (16) 10% (10) 15% (21) 

Ej utflyttade 52% (103) 68% (71) 59% (85) 

Totalt 100% (199) 100% (105) 100% (143)
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mark naden i Sollefteå stad ha varit begränsad, vilket till en del bör ha berott
på kvinnoöverskottet. Försörjningsproblem kan alltså misstänkas vara huvud- 
or saken till att så många flyttade ut just därifrån. Poängteras bör också att fler -
talet av de som blev ogifta mödrar i Sollefteå tätort var födda utanför tingslaget
och således i många fall hade sina sociala nätverk i form av föräldrar och andra
anhöriga någon annanstans.
En av migranterna som flyttade till och från tätorten var Sara Appelgren. Vid

22 års ålder flyttade hon i december 1914 från sin mor i Nederluleå försam-
ling för att bli hushållerska hos torg- och lumphandlaren Israel Häggmark i Sol-
lefteå.178 Ett drygt år senare nedkom hon i början av januari 1916 med dottern
Anna Maria. Samma år bytte hon och dottern sida i församlingsboken och Sara
tituleras nu i stället som ”f. d. hushållerska”.179 Den 28/11 1917 uppges hon ha
återvänt till modern i Nederluleå tillsammans med dottern, där hon är skriven
som kassörska. Om flyttdatumen är korrekta är det oklart vad hon och Anna
Maria levde av under större delen av 1916 och 1917, för enligt församlingsboken
fick Sara i varje fall inte någon fast tjänst i Sollefteå under den tiden.180

Det fanns vissa klassmässiga skillnader i flyttmönstren. Bonddöttrar var rela -
tivt bofasta. Mellan 2/3 och 3/4 av dem bodde kvar i respektive tingslag fram till
sin 45-årsdag. Bortsett från Nordmaling var det betydligt fler ogifta mödrar från
det lägre samhällsskiktet som lämnade undersökningsområdet under sin fertila
ålder. Jämfört med 1860-talet var det, inte oväntat, också en större andel av
utflyttarna som lämnade området inom några år efter det första utomäkten -
skapliga barnets födelse. Utan tvekan bör det i viss mån ha hängt samman med
den ökade rörligheten vid denna tid. De relativt få som lämnade Nordingrå och
Nordmaling redan inom ett år kan dock tala mot sociala och moraliska orsaker
som en viktig anledning bakom utflyttningarna i dessa områden. I Sollefteå,
där var sjätte ogift mor flyttade ut innan det äldsta barnets ettårsdag, skulle
däremot skammen över att ha blivit ogift mor förvisso ha kunnat haft en viss
betydelse. Den större migrationen under barnets första levnadsår utgör för
övrigt den huvudsakliga skillnaden jämfört med de andra områdena. Det verkar
dock troligt att det företrädesvis var ekonomiskt betingade förklaringar som låg
bakom många av dessa tidiga utflyttningar, det vill säga möjligheterna till arbete
och försörjning. Detta inte minst eftersom ogifta mödrar från Sollefteå stad med
sitt kvinnoöverskott utgjorde en stor del av dem som flyttade inom något eller
några år efter det första barnets födelse. Det faktum att bonddöttrarna i både
Sollefteå och Nordingrå var mer bofasta än lägre socialgrupper kan även det
tyda på att ekonomiska incitament i hög grad påverkade graden av utflyttning
(jfr tabell 52a och b). En knappt majoritet av underklasskvinnorna flyttade ut
från Sollefteå tingslag, vilket ska jämföras med ungefär fyra av tio i Nordingrå 

178 HLA, Nederluleå kyrkoarkiv, AIIa:3g, s. 3217 (1905–19); HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AIIa:10, s. 179
(1904–21).
179 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, AIIa:10, s. 632 (1904–21).
180 HLA, Nederluleå kyrkoarkiv, AIIa:3g, s. 3217 (1905–19).



Tabell 52a. De ogifta mödrarnas utflyttning från respektive tingslag under
fertil ålder efter klasstillhörighet (N).

Kommentarer:Omfattar respektive huvudkohort. Det saknas uppgift om några få kvinnors sociala bakgrund,
varför (N) inte överensstämmer med tabell 34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå,
<https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, statistik på församlingsnivå till 1910 års folkräkning. 

Tabell 52b. De ogifta mödrarnas utflyttning från respektive tingslag under
fertil ålder efter socialgruppstillhörighet (N).

Kommentarer:Omfattar respektive huvudkohort. Det saknas uppgift om några få kvinnors sociala bakgrund,
varför vissa tal inte överensstämmer med tabell 34.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå,
<https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar>, 2016-12-30, statistik på församlingsnivå till 1910 års folkräk-
ning.

och Nordmaling. Skillnaden kan ha hängt samman med att underklassen i
Sollefteå utgjorde en något större del av befolk ningen, vilket sannolikt innebar
sämre försörjningsmöjligheter och under klassen var som sagt också
överrepresen terad bland de ogifta mödrarna på ett annat sätt.Troligen var det
dock även i Nordingrå och Nordmaling främst arbete och försörjning som orsa-
kade ganska många utflyttningar, det vill säga en ekonomisk utsatthet snarare
än skammen. Däremot var alltså denna ekonomiska utsatthet av allt att döma
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Socialt skikt 
 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

1 33% (3) 0% (1) 0% (4) 

2 40% (53) 22% (45) 39% (61) 

3 52% (142) 40% (57) 36% (77) 

Summa 100% (198) 100% (103) 100% (142) 

 
 

 
Socialgrupp Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

1 - - - 

2 33% (3) 0% (1) 0% (4) 

3 33% (35) 25% (40) 33% (46) 

4 50% (18) 0% (5) 60% (15) 

5 52 % (66) 32% (19) 36% (50) 

6 50% (56) 41% (32) 32% (22) 

7 60% (20) 67% (6) 60% (5) 

Summa 100% (198) 100% (103) 100% (142) 
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större i Sollefteå. Man bör förstås ändå inte utesluta att en del kvinnor valde att
börja om någon annanstans på grund av den sociala utsatthet som det ogifta
moderskapet kunde medföra. Mot att varaktig stämpling och stigmatisering var
en viktig push-faktor för ogifta mödrar med en ”oäkting”, talar dock också att
chansen till ett äktenskap, som visats, var ganska god för den som blev gravid
på nytt.
Sammanfattningsvis var alltså utflyttningen störst från Sollefteå tingslag, vilket

huvudsakligen tycks bero på en större ekonomisk utsatthet i allmänhet bland
lägre grupper, i synnerhet i tätorten. Även från Nordingrå utflyttade fler under -
klass kvinnor. Beträffande samtliga områden kan dock misstänkas att det till
stor del var möjligheten till arbete på annan ort som låg bakom utflytt ningarna,
även om man inte kategoriskt bör utesluta att skammen över att få ett utom -
äkten skapligt barn också kan ha påverkat inte minst de som flyttade ut inom
ett år. Mot bakgrund av dessa resultat blir det extra intressant att jäm föra pigors
anställningsförhållanden i samband med födelsen av det första barnet.

Pigors anställningsförhållanden i samband med nedkomsten av det första 
utomäktenskapliga barnet

Tjänstepigornas flyttmönster i samband med graviditeten och barnafödandet
påminner onekligen en del om hur det såg ut under 1860-talet. En tydlig majo-
ritet av dem som tjänade flyttade antingen medan de väntade det första barnet,
eller en kort tid efter födseln, vilket tyder på att det fortfarande inte var särskilt
accepterat för en piga som tjänade att bli med barn. Den större utflyttningen
ut ur Sollefteå tingslag återspeglas däremot inte i pigornas flyttningar under
månaderna före och efter att det första utomäktenskapliga barnet föddes. Enligt
kyrkbokföringen var nämligen andelen tjänstepigor, som var kvar i hushållet
tre månader efter barnets födelse, tämligen likartad i alla tingslagen. Det rörde
sig om ungefär 3 av 10 av de vi har uppgift om (jfr tabell 53). Som nämndes i
kapitel 3 är det mycket möjligt att de i realiteten var ännu färre på grund av
att flyttdatumet saknas i ett antal av de osäkra fallen.
Exakt varför en piga fick gå från tjänsten i varje enskilt fall kan vi dock som

sagt inte veta säkert. Som framkom i kapitel 3, är det långtifrån säkert att
moraliska aspekter alltid spelade in. Det kan lika gärna ha handlat om praktiska
förhållanden som att man inte ville ha ett barn i hushållet eller inte ville betala
för en piga med nedsatt arbetsförmåga. Därför är det egentligen intressantare
att fråga sig hur många som blev kvar i det hushåll där de tjänade, vilket kan
tas som en indikator på husbondfolkets tolerans gentemot ogifta mödrar. De
maximalt 3 av 10, som i samtliga områden var kvar i minst tre månader efter
födseln, var fortfarande färre jämfört med pigornas årliga flyttfrekvens i Dribes
västskånska studie från 1800-talet.181

181 Dribe 2003, s. 63. Som framgår av kapitel 3 flyttade årligen i hans studie knappt 60 procent av pigorna
under perioden 1829–66.



Tabell 53. Anställningsförhållanden för de ogifta mödrar som var pigor 
i samband med det första utomäktenskapliga barnets födelse.

Kommentarer: Samtliga flyttningar som legat till grund för tabellen ägde rum under graviditeten eller inom
tre månader efter barnets födelse. På grund av brister i församlingsböckerna har det inte alltid varit möjligt
att få fram ett exakt flyttdatum. De som var pigor hos blivande svärföräldrar ingår i övrigt/osäkra fall, som
till största delen består av kvinnor med osäkert flyttdatum.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå.

Betonas bör dock att ytterst få av de som fick lämna det hushåll där de tjänade
nu gick direkt till att bli understödstagande eller motsvarande. Det lär ha haft
ett visst samband med att fler än under 1860-talet hade minst en förälder i
livet som de kunde flytta in hos. Endast i Sollefteå verkar det emellertid ha
fun nits en reell chans att få en ny pigtjänst i ett hushåll dit barnet fick följa
med.182 Det rör sig förvisso bara om ungefär var åttonde piga, men tyder ändå
i någon mån på en mer tolerant attityd gentemot ensamstående kvinnor med
barn. Det styrker att den större utflyttningen från Sollefteå tingslag snarare
indikerar en större ekonomisk än social utsatthet. 

Trolovningar

Ungefär vart tionde utomäktenskapligt barn som föddes år 1889 på den svenska
landsbygden var trolovningsbarn.183 Deras andel fortsatte att ligga på den nivån
fram till och med 1917.184 Därefter steg de markant till 17 procent för barn
födda 1918, för att nå en nivå på omkring 30 procent vid 30-talets början.185
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 Sollefteå Nordingrå  Nordmaling 
 

Kvar i samma hushåll 
 

13 (33%) 
 

4 (29%) 
 

8 (31%) 

Flyttade, erhöll anställning  
i ett annat hushåll 
 
 

5 (13%) 1 (7%) - 

Flyttade hem till sina föräldrar  
 

19 (48%) 9 (64%) 17 (65%) 

Flyttade till ett syskon  
 

- - - 

Blev inhyses piga, fattighjon eller 
motsvarande  

3 (8%) - 1 (4%) 

Totalt 40 14 26 

Övrigt/Osäkra fall  40 24 12 

 
 

182 Däremot finns  i samtliga områden otaliga exempel på kvinnor som flyttat hem till föräldrahemmet
med barnet en kort period, för att sedan ensamma flytta vidare till en ny tjänst.
183 SCB 1916, s. 95.
184 H. Bergman 2003, s. 258; Hyrenius 1941, s. 22.
185 H. Bergman 2003, s. 258.
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186 H. Bergman 2003, s. 258.
187 Som framkom i kapitel 2, uppstod också i slutet av 1800-talet en rättspraxis om att trolovning kunde
anses styrkt på grund av ringförlovning, eller att det på andra sätt ansågs uppenbart att äktenskap hade
avtalats (Lagberedningen 1913, s. 93).
188 8 av 13 trolovningsbarn födda från och med 1918 hade barnavårdsmän tillsatta, vilka i samtliga fall ut-
sågs inom tre månader efter födseln.

Tabell 54. Andelen trolovade kvinnor i huvudkohorten, 
och i vilken grad trovlovningen ledde till äktenskap (N).

Kommentar: Beräknat på att ett par hade minst ett gemensamt barn som hade status som trolovningsbarn 

Källor: Se de kyrkböcker och kommunala arkiv som hänvisas till i tabell 28.

Orsaken till denna ökning var barnavårdsmännens intåg på scenen. De såg i
många fall till att utreda om fästning eller äktenskapslöfte förelegat. Det gjordes
primärt för att försäkra barnet arvsrätt i fall mannen medgav faderskapet alter-
nativt att barnets status fastställdes i domstol. Det förekom även att mannen
gick med på att låta anteckna barnet som trolovningsbarn trots varken fästning
eller äktenskapslöfte.186 Även eftersom utomäktenskapliga barn kunde få status
som trolovningsbarn förbättrades således deras situation på grund av Lag om
barn utom äktenskap. Genom den formella kontroll som barnavårdsmannen
utövade, kan därför även denna faktor ge en uppfattning om hur implemente-
ringen av barnavårdsmannainstitutionen fungerade. Dessutom kan andelen
trolovningar åren just före 1918, av samma anledningar som anfördes i kapitel
3, ge en indikation på den sociala kontrollen i lokalsamhället gentemot barna -
fäderna.187

För Sollefteås och Nordingrås vidkommande är det uppenbart att barna -
vårds  mannainstitutionen medförde en omedelbar ökning av trolovnings -
barnen, vilket således är i linje med de konstaterade resultaten angående fast -
ställda faderskap. I Nordingrå tingslag kom endast ett trolovningsbarn till
världen mellan den 1/1 1911 och 31/12 1917, medan det under perioden 1918 –
24 föddes åtta stycken där. I Sollefteå ökade trolovningsbarnen från vart nionde
till ungefär vart fjärde om populationen delas vid årsskiftet 1917/18.188 I
Nordmaling var trolovningsbarnen få under hela undersökningsperioden, vilket
därmed ytterligare tycks indikera att implementeringen av barnavårdsmanna -
reformen initialt fungerade sämst där.

 
 

 Antal 
trolovn. för 
barn födda 
t.o.m. 1917 
(N) 

Antal 
trolovn. för 
barn födda 
1918–  
(N) 

Antal 
trolovn. 
(N) 

Andelen 
trolovn. 
totalt  

Antal 
trolovn. 
som  
ledde till 
äktenskap 
inom 2 år 

Antal 
trolovn. 
som  
ledde till 
äktenskap 
efter mer 
än 2 år 

Antal 
brutna 
trolovn. 

Mannen 
avled 
inom 2 år

 

Sollefteå 
 

6 (46) 
 

13 (57) 
 

19 (103) 
 

18%   
 

12 
 

3 
 

3 
 

1 
Nordingrå 1 (30) 7 (40) 8 (70) 11% 4 1 3 -

Nordmaling 2 (44) 3 (45) 5 (89) 6% 4 1 - -

 
 



Tabell 55. Spädbarnsdödligheten för de utomäktenskapliga barn 
som ingår i undersökningen (N).

Kommentarer: Inkluderar ej dödfödda eller de barn som flyttade ut ur respektive område under sitt 
första levnadsår. Däremot ingår de som legitimerades innan de fyllt ett år.

Källor:Husförhörslängder och SCB:s avskrifter av födelseböckerna för följande församlingar: Bjurholm, Ed,
Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå.

Tabell 56. Spädbarnsdödligheten på länsnivå 1915–20.

Källor: SOS, Befolkningsrörelsen år 1915, Stockholm 1919, s. 52, 55; Befolkningsrörelsen år 1916; 
Stockholm 1920, s. 51, 57; Befolkningsrörelsen år 1917, Stockholm 1922, s. 51, 57; Befolkningsrörelsen
åren 1918–20; Stockholm 1926, s. 120, 122, 125, 137–39.

Under åren närmast före 1918 förekom uppenbarligen inte i någotdera området
något större socialt tryck på mannen att han skulle medge att barnet fick status
som trolovningsbarn och exempelvis låta kyrktaga dess mor som sin fäste -
kvinna. Trolovningsbarnens andel var då i paritet med eller lägre än riks genom -
snittet. Något direkt samband mellan trolovningar och alla de upp skjutna
äktenskap som konstaterats, har således inte kunnat urskiljas, utan de allra
flesta som hade för avsikt att legitimera barnet gjorde det utan att en trolovning
registrerades. Den sociala kontroll som eventuellt förekom i sam band med legiti -
me ringarna var alltså med få undantag informell. Ökningen av trolovningsbarn
i Sollefteå och Nordingrå från och med 1918 får alltså snarare tillskrivas den
nya lagen, varför de således var beroende av formell kontroll. Noteras bör dock
att föräldrarna till trolovande barn i en tydlig majoritet av fallen ingick äktenskap
med varandra, precis som var fallet var under 1860-talet. De fall där barnavårds- 
män utövade ett inflytande som gav barnen status som trolovningsbarn, tycks 
således främst ha varit sådana där giftermål ändå var aktuellt.

Spädbarnsdödligheten

Åren 1915–20 var spädbarnsdödligheten på Västernorrlands läns landsbygd
endast marginellt högre för utomäktenskapliga barn: 94 per 1000 av de ”oäkta”
barnen dog under sitt första levnadsår, jämfört med 84 per 1000 för de äkta.
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 Spädbarnsdödlighet per 1000 och år 

för samtliga utomäktenskapliga barn  
födda inom undersökningsområdena 
 

Spädbarnsdödlighet per 1000 och år 
för förstfödda utomäktenskapliga 
barn inom undersökningsområdena 
 

Sollefteå 1915–20 74,3 (296) 78,7 (178) 
Nordingrå 1911–24 71,4 (140) 84,1 (107) 
Nordmaling 1913–22 96,4 (197) 114,3 (140) 

 
 

 
 
 Spädbarnsdödlighet per 1000  

och år för utomäktenskapliga barn 
 

Spädbarnsdödlighet per 1000  
och år för inomäktenskapliga barn 
 

Västernorrlands läns  
landsbygd 1915–20 

93,8 (5833) 84,4 (29521) 

Västerbottens läns 
landsbygd 1915–20 

102,6 (1959) 79,6 (26661) 

 
 



För de utomäktenskapliga barnen i Nordingrå och Sollefteå – de två tingslag i
den na studie som hör till Västernorrland – var spädbarnsdödligheten ännu
lägre. Den uppgick till 71 respektive 74‰.189 Med reservation för att lokala
siffror saknas för den inomäktenskapliga spädbarnsdödligheten, förefaller det
därmed som att det inte längre förekom någon överdödlighet bland de ”oäkta”
barnen i dessa båda tingslag. Som visats i kapitel 3 kan de lokala variationerna
ha varit stora, men att de utomäktenskapliga barnens spädbarnsdödlighet i
dessa områden var under det allmänna länsgenomsnittet för ”äkta” barn, talar
tydligt mot en långtgående stigmatisering av ogifta mödrar. I Nordmaling låg
de utomäktenskapliga barnens spädbarnsdödligheten på 96‰. Det är mer
förväntade siffror, som var marginellt högre i jämförelse med samtliga illegitima
barn i Västerbottens län och 17‰ högre jämfört med de inomäktenskapliga
på länsnivån. Någon anmärkningsvärd överdödlighet rör det sig således inte
om där heller (jfr tabell 55 och 56).190 Ingenting tyder med andra ord på att de
ogifta mödrarna i de undersökta områdena var socialt utsatta på ett sådant
sätt att det orsakade en högre spädbarnsdödlighet än vad som kunnat förväntas.

Sammanfattande diskussion

Under perioden ingick ännu fler av kvinnorna i huvudkohorterna så små-
ningom äktenskap än vad som var fallet under 1860-talet. Omkring 8 av 10 av
de som inte flyttade ut från respektive tingslag gifte sig nu under sin fertila
ålder, vilket var i paritet med giftermålsfrekvensen för samtliga kvinnor på
läns nivå. Skillnaden jämfört med den äldre studien hade dock i princip sin
förklaring i att legitimeringarna hade ökat kraftigt. Inberäknat de ogifta mödrar
som var gravida vid vigseln kan det beträffande samtliga områden förmodas
att ett gemensamt barn hade betydelse för mer än 75 procent av äktenskapen.
Av dem var de allra flesta legitimeringar, varför så många som runt hälften av
dem som stannade i respektive undersökningsområde ingick äktenskap med
en man de redan hade barn med. Även om de relativt många utflyttarna från
inte minst Sollefteå tingslag räknas med, var det denna period betydligt fler
som gifte sig med en barnafader jämfört med under 1860-talet. Ett ökat antal
legitimeringar är för övrigt ett mönster som gäller hela landet vid den aktuella
tiden och att fler som innan bröllopet fått ett gemensamt barn nu gifte sig, före-
faller ha haft en betydande inverkan på att de utomäktenskapliga barnen ökade
såväl i de undersökta områdena som i riket i stort.
Mycket talar för att merparten av de giftermål som ingicks i efterhand enbart
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189 Talet för Nordingrå omfattar perioden 1911–24.
190 Som framgår av tabellerna 55 och 56 var den illegitima spädbarnsdödligheten i Nordmaling endast
marginellt högre än medeltalet för Västernorrlands län, som i sin tur var blott 9‰ högre jämfört 
med Västerbottens län. En hypotes hade annars kunnat vara att en hårdare attityd mot ogifta mödrar i
Västerbottens län skulle kunna vara förklaringen till den högre spädbarnsdödligheten i Nordmaling i jäm-
förelse med Sollefteå och Nordingrå.



ska betraktas som uppskjutna äktenskap och att de var en del av en vedertagen
och normaliserad frierikultur. Det vill säga att de var överenskomna redan från
början och att det var mer eller mindre accepterat att vigseln dröjde lite,
förutsatt att barnet så småningom legitimerades. I sådana fall kan det i
praktiken vara riktigare att beteckna barnen som föräktenskapliga och som
berördes i kapitel 3 var kvinnorna knappast så socialt utsatta om giftermålet
blev av inom en inte alltför lång tid efter födseln. Denna frierihypotes finner
bland annat stöd i att både kvinnorna och männen var relativt unga, men ändå
i en ålder då det var normalt att vara aktiv på äktenskapsmarknaden.
Eftersom arbetarklassen ökat i omfång och färre levde direkt av jorden, var

det av allt att döma svårare för personer ur de lägre socialgrupperna att etablera
ett nytt hushåll. Det bekräftas i viss mån av att äktenskapen vanligen dröjde
till minst ett år efter barnets födelse. En majoritet av de män som legaliserade
förbindelsen tillhörde arbetarklassen och även kvinnorna de gifte sig med
tillhörde i de flesta fall det lägsta samhällsskiktet, varför de knappast kunde
erbjuda någon nämnvärd hemgift. Ett betydande antal av barnafäderna ville
sannolikt vänta med äktenskapet av ekonomiska skäl, eller så var de nödgade
därtill eftersom de överskattade sin förmåga att bilda och försörja en familj.
Det kan också till viss del vara relevant för kvinnornas synsätt. I linje med
Hajnals förklaring till den relativt höga giftermålsåldern i Västeuropa fanns det
troligen även en norm om att man skulle ha vissa besparingar innan man gifte
sig. En del uppskjutna äktenskap var resultatet av en förbindelse mellan en
bonddotter och en man ur underklassen. Inte minst den omfattande proletar -
 iseringen av bondeklassen vid denna tid gör att frierihypotesen verkar plau -
sibel även för sådana äktenskapsallianser.
I de fall där kvinnorna gifte sig med någon annan än fadern till det första

barnet, var både de och de kända fäderna genomgående något äldre jämfört
med föräldrarna till förstfödda barn som legitimerades. Det styrker att låg ålder
spelade in för de uppskjutna äktenskapen. Samtidigt förefaller det troligt att
många av de barn som inte legitimerades var resultatet av misslyckade frierier,
som var en del av samma frierikultur som legitimeringarna, men där männen
svek löften eller förespeglingar om äktenskap. Det indikeras inte minst av att
även de som övergavs av barnafadern var relativt unga när de blev mödrar.
Trots den högre medelåldern jämfört med dem som legitimerade, var de i
samtliga områden åtminstone ett par år yngre vid det förstfödda barnets födelse
i jämförelse med den allmänna genomsnittsåldern för kvinnor som ingick sitt
första äktenskap. Den sociala distributionen i dessa fall påminde också starkt
om de som legitimerade. Också i de fall när barnet inte legitimerades var näm -
ligen en majoritet av de kända barnafäderna arbetare, vilka hade barn med en
socialt jämbördig kvinna. Betonas bör också att det även denna period var
vanligt att ogifta mödrar hade tjänat som pigor i några år innan de blev gravida,
och att en stor majoritet av dem hade uppnått vad som kan betecknas som
”giftas vuxen ålder” när barnet föddes. I likhet med den äldre studien, tyder
det på att många inte ville ta risken att bli havande om det inte rörde sig om
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ett frieri där de förväntade sig äktenskap och således på att sociala fördömanden
var förknippade med det ogifta moderskapet.
För frierihypotesen talar även det faktum att kvinnans far inte verkar ha

haft så stor betydelse för om det förstfödda utomäktenskapliga barnet legiti -
me r ades. Betydelsen av den sociala kontrollen hade således minskat jämfört
med 1860-talet, då, som framgår av kapitel 3, kvinnans far hade en inverkan
på legitimeringarna i Nordingrå och Nordmaling. I strid med gällande
lagstiftning från och med 1918, verkar det dessutom som om de kommunala
myndig heterna inte tillsatte en barnavårdsman för att se efter det illegitima
barnets intressen om man hade anledning att tro att förbindelsen skulle
legaliseras. Eftersom det rörde sig om ganska många fall ges därigenom en
ytterligare indikation på att många av de utomäktenskapliga barnen kommit
till i samband med relativt stabila relationer som var avsedda att legaliseras.
Till stöd för frierihypotesen ska också anföras att Lag om barn utom äktenskap
initialt inte hade någon inverkan på legitimeringsfrekvensen i något av de
studerade områdena. På kort sikt verkar den nya lagen inte ha åstadkommit
så mycket mer än att fler faderskap fastställdes, vilket dock naturligtvis innebar
mycket välkomna ekonomiska tillskott för många ensamma mödrar och deras
barn. På något annat sätt minskades däremot inte kvinnornas utsatthet. Den
känn bara ekonomiska belastning ett barnuppfostringsbidrag kunde vara för
en man ur de lägre socialgrupperna verkar inte ha fått fler barnafäder att
legalisera förbin delsen. Varken den formella eller den informella sociala
kontrollen före faller således i nämnvärd utsträckning ha påverkat i vilken grad
barnets föräldrar ingick äktenskap i efterhand.
De som inte gifte sig med en barnafader drabbades även under denna period

av en viss utslagning på äktenskapsmarknaden. I samtliga de studerade tings -
lagen kunde endast ett utomäktenskapligt barn fortfarande vara en relativt
stor belastning. Vigselfrekvensen för de som övergivits av barnafadern och
uppfostrade en ”oäkting” var endast omkring 50 procent utan större variationer
mellan områdena. Det var således 30 procent lägre jämfört med samtliga
kvinnor på länsnivån och i såväl Sollefteå som Nordmaling var det en lägre
andel jämfört med 1860-talet. Inte minst med tanke på att de ogifta mödrarna
i allmänhet var relativt unga, tyder denna låga nuptialitet på en fortsatt ganska
stor utsatthet, vilket är i linje med vad Hans Marks hävdat angående Lillhärdals
socken under perioden 1850–1930. Trots att denna studie är av så sent datum
som åren kring 1918, bör man därmed se upp så att man inte i för hög grad
tonar ner den svåra situation som kunde drabba en ogift mor som lämnats
ensam med sitt utomäktenskapliga barn. De som fick två eller flera ”oäktingar”
verkar för övrigt fortfarande genomgående ha stigmatiserats om de inte kunde
få till stånd ett äktenskap med en barnafader. Inte i ett enda fall hade nämligen
en kvinna, som gifte sig med en man som hon inte dessförinnan hade avlat
barn med, med sig mer än ett illegitimt barn till det gemensamma hushållet.
I alla de tre tingslagen var det dock av allt att döma nu lättare för den kvinna

som hade ett utomäktenskapligt barn att inlåta sig i ett nytt frieri, där hon var
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någorlunda säker på mannens avsikter. Så många som omkring hälften av dem
som blev gravida på nytt med någon annan än fadern till det första barnet,
legaliserade nu den andra förbindelsen innan barnet hann födas. Det är nästan
en dubbelt så stor andel jämfört med den förra undersökningsperioden, vilket
indikerar en mindre social utsatthet jämfört med 1860-talet. Ett fåtal legiti -
merade även ett icke-förstfött illegitimt barn i efterhand. Av dem som blev
gravida på nytt var det därför i samtliga tingslag en majoritet som gifte sig med
fadern till det andra barnet. Samtidigt verkar det onekligen som att en del ogifta
mödrar fortfarande inlät sig i en ny utomäktenskaplig sexuell förbindelse endast
med en förhoppning om att den skulle leda till äktenskap och det var även nu
i allra högsta grad ett vågspel. Beträffande Nordingrå och Nordmaling har också
kunnat konstateras att kvinnornas fäder hade en viss betydelse för att det blev
giftermål innan barn nummer två hann födas. Det var då uppen barligen mer
angeläget att denne ingrep mot en motspänstig barnafader, vilket ju även konsta -
terades beträffande 1860-talets Sollefteå. En annan likhet med den äldre studien
är att benägenheten att riskera en andra graviditet ökade i takt med stigande
ålder och att utsikterna till äktenskap blev sämre. De ogifta mödrar som var
gravida vid vigseln var nämligen även nu närmare 30 år gamla när de gifte sig,
varför det i genomsnitt hade gått minst 5 år sedan det första barnet föddes.
Den utslagning på äktenskapsmarknaden som fortfarande drabbade vissa

ogifta mödrar förefaller dock inte längre ha varit lika moraliskt grundad, utan
hängde i högre grad samman med en ekonomisk utsatthet. Det vill säga att en
del av de varaktigt ogifta mödrarna kan förklaras med att männen, i en tid när
allt färre var sysselsatta i jordbruket och levde direkt från jorden, var mindre
benägna att försörja andra barn än sina egna. Det framgår inte minst av att
inga nämnvärda problem på äktenskapsmarknaden förelåg för dem som inte
hade något barn att ta med sig till boet i fall de gifte sig, eftersom det avlidit
eller lämnats bort. Till skillnad från i Nordingrå under 1860-talet, verkar således
ingen ha riskerat att stämplas som en sekundär avvikare och stigmatiserats
enbart för att ha fött en ”oäkting” och av den anledningen drabbats av utslag -
ning på äktenskapsmarknaden. De ändå relativt goda möjligheterna till ett
framgångsrikt frieri för den som hade ett barn sedan tidigare talar också emot
att deras lägre äktenskapsfrekvens primärt ska förklaras med en social snarare
än en ekonomisk utsatthet. Något som också stödjer att ogifta mödrar nu ansågs
mindre avvikande är även att färre födde två eller flera utomäktenskapliga
barn. Som framkommit var visserligen vigselfrekvensen för kvinnor som läm -
nats ensamma med två barn så låg att det är tydligt att de fortfarande stig -
matiserades, men i riktigt intoleranta miljöer brukar den större utsattheten
kunna leda till en ökad risk att de som redan fått ett illegitimt barn också fick
flera på grund av det uppfattades som en stor avvikelse och att de därför ansågs
mer eller mindre legitima att utnyttja sexuellt. Beträffande Nordingrå var dock
å andra sidan antalet repeaters fortfarande så få att det även beträffande denna
period kan misstänkas att många avstod från att riskera en andra graviditet av
rädsla för de sociala konsekvenserna.
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Svårast att finna en make för dem som inte gifte sig med en barnafar var det i
Sollefteå. Av dem gifte sig där endast en tredjedel med en annan man, vilket
ska jämföras med hälften i Nordmaling och 6 av 10 i Nordingrå. Det är således
tvärtemot den ena av avhandlingens utgångshypoteser, enligt vilken den betyd -
ligt större frekvensen utomäktenskapliga födslar i Sollefteå ska ha medfört en
större tolerans. Skillnaden i detta avseende verkar dock ha orsakats av en
jämförelsevis större ekonomisk utsatthet i Sollefteå tingslag, som främst drab -
bade kvinnor i det undre samhällsskiktet. Denna ekonomiska utsatthet ledde
också av allt att döma till att flest ogifta mödrar flyttade ut från Sollefteå tingslag
i syfte att finna arbete och försörjning. Den trots allt bättre arbetsmark naden
för pigor som blivit gravida talar emot en större social utsatthet som push-
faktor för den större utflyttningen. Endast i Sollefteå verkar det nämligen ha
funnits en viss möjlighet att få en ny pigtjänst dit barnet fick följa med. Att
kvinnor som fött ett utomäktenskapligt barn i Sollefteå knappast drabbades
av någon långtgående moraliskt grundad stigmatisering, indikeras också av att
så många som knappt hälften av fäderna till ej legitimerade barn var kända
åren just före Lag om barn utom äktenskap trädde i kraft, varav merparten
fast  ställts utan inblandning av domstol. Det är betydligt fler än i de andra
områdena och kan ha berott på att fattigvårdsmyndigheterna på ett mer aktivt
sätt medverkade till att fastställa faderskap, men sannolikt fanns i Sollefteå en
djupt rotad norm beträffande att männen skulle medge faderskapet och betala
underhåll för barnet.
Precis som under 1860-talet hängde den jämförelsevis större risken att bli

ogift mor i Sollefteå av allt att döma till stor del samman med sämre möjligheter
att ingå äktenskap i de lägre skikten. Det framgår bland annat av att underklass -
kvinnor var överrepresenterade bland de ogifta mödrarna på ett tydligare sätt
än i de andra områdena. Osäkra ekonomiska villkor gjorde således giftasvuxna
kvinnor extra utsatta i samband med frierier, ett problem som nu av allt att
döma även i högre grad drabbade ogifta mödrar som ville gifta sig. Så var det
även i viss mån i de andra områdena, men den ekonomiska utsattheten var
alltså av allt att döma störst i Sollefteå. I likhet med under 1860-talet var också
underklassen relativt något sett större och bondeklassens omfång jämförelsevis
minst där. Nämnas bör också förekomsten av några långvariga ”sambo för -
hållanden” i Sollefteå. Det var annars en mycket ovanlig företeelse som
knappast förekom i Nordmaling och Nordingrå. Det verkar troligt att åtmins -
tone några av dessa fall, där ogifta mödrar sammanbodde med barnafäder utan
att ha gift sig, föranleddes av osäkra ekonomiska villkor. Även beträffande
denna period tyder dock väldigt lite på förekomsten av ett bastardy prone sub-
society, det vill säga att ett inte obetydligt antal kvinnor frivilligt skulle ha valt
att sammanbo med en barnafader utan att förbindelsen välsignats genom vigsel.
Analysen av den sociala mobiliteten i samband med äktenskapen visar på

en extra utsatt position för ogifta mödrar ur medelklassen i Nordingrå. För
dem, vilka huvudsakligen var bonddöttrar, verkar det tydligt att det utomäkten -
skapliga barnet medförde en försämring beträffande vilka partners som stod
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till buds om det inte blev giftermål med barnafadern. Det tyder på en större
social utsatthet inom detta skikt än i Sollefteå och Nordmaling, där den sociala
mobiliteten var likartad oavsett om äktenskapet innebar att ett barn legitime -
rades eller inte. I samtliga tingslag ingick för övrigt nu en majoritet av de
bonddöttrar, som så småningom gifte sig, äktenskap med en man ur under -
klassen, vilket i sig inte är så förvånande mot bakgrund av att bondeklassen i
hög grad proletariserades vid den aktuella tiden. Undantaget de som inte
legitimerade i Nordingrå, vilka alltså ”gifte ner sig” i stor utsträckning, kan det
därför verka troligt att deras giftermålsmönster inte avvek särskilt mycket från
bonddöttrar som inte fött barn utanför äktenskapet.
Beträffande Nordingrå och Nordmaling är det även denna period tydligt att

fler medel- än underklasskvinnor ”blev gifta” för att de hade tillgångar att
erbjuda, även om skillnaden nu var mindre jämfört med 1860-talet. Bland dem
som inte gifte sig med en barnafader, ingick omkring 20 procent färre av under -
klasskvinnorna äktenskap i dessa områden. I vilken mån denna skillnad huvud -
sakligen var socialt eller ekonomiskt betingad är däremot svårt att avgöra. 
Den mest effektiva implementeringen av den reform som införandet av

barnavårdsmannen år 1918 innebar, ägde däremot rum i Nordingrå. Där
flerdubblades antalet fastställda faderskap för ej legitimerade barn under de
första åren Lag om barn utom äktenskap gällde, så att epitetet ”fader okänd”
var relevant bara för vart tionde utomäktenskapligt barn. I Sollefteå var
motsvarande andel tre av tio, medan i Nordmaling endast hälften av de
”oäktingar” vars föräldrar inte gifte sig med varandra hade en känd far, men
även i dessa områden ökade de kända fäderna betydligt jämfört med åren
närmast före 1918. De många fastställda faderskapen i Nordingrå var utan
tvekan en konsekvens av att flest barnavårdsmän utsågs där, varigenom det är
tydligt att det fanns en vilja hos de kommunala styresmännen att förbättra
livsvillkoren för ogifta mödrar och deras barn. Så hade knappast varit fallet
om ogifta mödrar hade ansetts vara sekundära avvikare, varför den sociala
utsattheten inte kan ha varit alltför långtgående. Den bättre implementeringen
i Nordingrå är också synlig genom en kraftig ökning av antalet trolovningsbarn
från och med 1918. Det är nämligen väl belagt att barnavårdsmännen påver -
kade antalet barn med den statusen. En märkbar ökning skedde också i
Sollefteå, medan antalet trolovningsbarn fortfor att vara lågt i Nordmaling, där
implementeringen av barnavårdsmannareformen initialt var minst effektiv. 
I och med att betydligt fler fäder blev kända från och med 1918 och i viss

mån även var det under åren dessförinnan, går det att erhålla intressant kun -
skap om deras sociala tillhörighet i förhållande till kvinnorna. Mörkertalet var
i samtliga områden mindre än hälften och myten om att mannen av börd ska
ha utnyttjat kvinnan av folket kan i stor utsträckning vederläggas. Barnets
föräldrar tillhörde nämligen samma samhällsskikt i omkring 6 fall av 10 där
barnafadern var känd. Dessutom tillhörde som sagt en majoritet av de kända
fäderna underklassen och kvinnan hade ungefär lika ofta som mannen en högre
klasstillhörighet. I de fall där barnafäderna var de socialt överordnade hörde
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de nästan uteslutande till medelklassen. Ett visst så kallat strukturförtryck
kan dock ha drabbat kvinnor ur underklassen i Nordingrå och Nordmaling,
vilka oftare blev övergivna av fadern till sitt första barn om han hade en högre
klasstillhörighet. I Sollefteå fanns inte någon sådan skillnad. Utifrån en hypotes
om att fall som kan betecknas som strukturförtryck, var vanligare i miljöer där
utomäktenskaplighet var mindre tolererat, tyder det på en mindre social
utsatthet i Sollefteå och styrker att utslagningen på äktenskapsmarknaden där
i högre grad var ekonomiskt grundad. Det faktum att fler fäder blev kända
indikerade för övrigt inte ett tidigare dolt strukturförtryck i någotdera tings -
laget, utan barnens föräldrar hade en likartad social distribution även före
1918.
Sammanfattningsvis tyder en del faktorer på att den jämförelsevis största

sociala utsattheten även denna period kan ha funnits i Nordingrå. Det kan inte
minst den sociala mobiliteten i samband med äktenskapen tyda på, liksom att
ytterst få kvinnor födde mer än ett utomäktenskapligt barn. Resultaten är dock
inte entydiga. Den bättre implementeringen av barnavårdsmannainstitutionen
tyder ju på motsatsen. Betonas bör kanske främst att skillnaderna mellan
områdena till stora delar hade suddats ut jämfört med 1860-talet, varför resul -
taten till viss del är i strid med den ena av avhandlingens huvudhypoteser,
enligt vilken den sociala utsattheten ska ha varit mindre i Sollefteå. Den totala
giftermålsfrekvensen var alltså likartad i alla de tre tingslagen och att något
fler ingick äktenskap i Nordingrå kan förklaras med färre utomäktenskapliga
födslar per kvinna. Inte heller uppvisade något område en anmärkningsvärt
hög spädbarnsdödlighet för utomäktenskapliga barn. Kvinnorna var också i
samtliga områden ungefär 23 år när de fick det första barnet. Det faktum att
färre av dem som inte gifte sig med en barnafader ingick äktenskap i Sollefteå,
berodde alltså av allt att döma på en större ekonomisk utsatthet. I annat fall
borde den sociala nedgången i samband med äktenskapen ha varit större och
det borde ha varit svårare för en piga att få en ny tjänst dit hon kunde ta med
sitt barn. I stället verkar en större ekonomiskt betingad utsatthet bland lägre
grupper ha orsakat både en högre utomäktenskaplig födelsekvot och större
svårigheter att ingå äktenskap för en kvinna med ett barn. Mot långtgående
sociala konsekvenser för kvinnan talar alltså också att det, till skillnad från i
Nordingrå och Nordmaling, inte finns något som tyder på att ett nämnvärt
strukturförtryck förekom i Sollefteå. Kanske var det ändå så att den sociala
utsattheten fortfarande var minst i Sollefteå, trots den något större utslagningen
på äktenskapsmarknaden. Barnavårdsmannareformen tillämpades ju för övrigt
även avsevärt bättre där i jämförelse med Nordmaling.
Totalt sett verkar hur som helst en utjämning av den sociala utsattheten ha

ägt rum under de 50 år som förflutit sedan den förra undersökningsperioden.
Den hade nu minskat i samtliga områden trots att skillnaderna i utomäkten -
skaplighetens omfattning grovt sett var bibehållna. Det visas inte minst av den
större möjligheten till ett lyckat frieri för den som redan hade ett utomäkten -
skapligt barn, liksom av att färre kvinnor nu blev repeaters i Sollefteå och
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Nordmaling och att inga problem förelåg på äktenskapsmarknaden för den som
inte längre hade något utomäktenskapligt barn. De attitydförändringar som
ägt rum i främst Nordingrå och Nordmaling bör kanske huvudsakligen förklaras
med att arbetarklassen ökat i omfång och bondeklassen minskat, varför
bondesamhällets värderingar inte hade samma betydelse på det lokala planet
som tidigare. Ett visst samband kan också finnas med att hemmanens storlek
minskat på grund av den hemmansklyvning som ägt rum sedan 1860-talet,
varför äktenskapet inte hade lika stor ekonomisk betydelse för bonde klassen.
Den modernisering som ägt rum sedan den förra tidsperioden hade alltså
uppenbarligen lett till attitydförändringar. Religionen och kyrkan hade inte
heller riktigt samma betydelse som tidigare i lokalsamhället, vilket också kan
ha bidragit till ett mildare klimat gentemot ogifta mödrar (se vidare kapitel 6,
sid. 323f).191 Mycket tyder annars på att en viktig förklaring till resultaten i
detta avsnitt kan sökas i en krass ekonomisk verklighet, som innebar att av
nöden uppskjutna äktenskap orsakade många utomäktenskapliga födslar. När
det inte blev äktenskap med fadern till det första barnet handlade det troligen
i stor utsträckning om misslyckade frierier sprungna ur en liknande kontext
och den utslagning som drabbade ogifta mödrar med ett barn verkar i hög grad
ha varit ekonomiskt betingad. De lär endast ha uppfattats som primära avvi -
kare. Huvudanledningen till att så pass många av dem ändå förblev ogifta trots
att deras ära borde ha varit möjlig att återupprätta via ett giftermål, var sanno -
likt att männen nu var mindre benägna att försörja andras barn eftersom färre
än tidigare levde direkt av jorden. Den som lämnats ensam med två barn befann
sig dock fortfarande i en mycket bekymmersam position. Det ska inte under -
skattas att de sociala fördömandena fortfarande kunde vara hårda och att
repeaters kunde stämplas som sekundära avvikare och stigmatiseras i alla de
tre tingslagen.

191 Bäckström 1984, s. 143, 148f.
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Kapitel 6. När kvinnans ord ökade i betydelse
– Faderskapsrättegångar vid häradsrätterna i Sollefteå, Nordingrå och
Nordmaling på 1910 och 20-talet

Införandet av Lag om barn utom äktenskap vid årsskiftet 1918 medförde att
förutsättningarna förändrades även på den rättsliga arenan i de faderskapsrät-
tegångar som står i fokus i denna delstudie. När ord stod mot ord och halvt
bevis förelåg utifrån den då gällande regleringen av bevisning i rättegång, blev
det nu upp till domstolen att bedöma vilken part som skulle anförtros en ed
för att lösa tvisten. Med ledning av vems uppgifter man ansåg mest trovärdiga
skulle rätten antingen ålägga kvinnan fyllnadsed, eller mannen värjemålsed
enligt samma procedur som tidigare.1 Till skillnad från de fall vid Sollefteå
häradsrätt under 1860-talet där fyllnadsed tillämpades i strid med gällande
lagstiftning, behövde kvinnan, om hon anförtroddes eden, endast svära på att
hon haft samlag med den stämde mannen under konceptionstiden.2 I likhet
med när värjemålsed utdömdes hade således förekomsten av andra presumtiva
fäder inte heller någon betydelse i de fallen. Redan på förhand kan antas att
antalet faderskapsmål bör ha ökat som en effekt av den nya lagen, eftersom
barnavårdsmannen utan kvinnans medgivande nu kunde starta en rättegång
mot den man hon uppgivit vara barnafadern.
I detta kapitel behandlas 85 faderskapsmål vid de tre häradsrätterna under

några år före och efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft. Merparten
är från Sollefteå (52 fall). Det beror på att faderskapsrättegångarna, i likhet
med under 1860-talet, var överlägset mest frekventa där. Som nämndes i
metodavsnittet har dock undersökningen av Sollefteå häradsrätt förlängts
något i jämförelse med den mikrodemografiska studien. Syftet med det är att
få fler fall från före den nya lagens införande att jämföra med, eftersom relativt
få faderskapsmål väcktes där under åren 1915–17. Undersökningsperioden
för Sollefteå omfattar därför 1913–21, vilket likväl är ett kortare intervall än
både för Nordmaling (1913–22) och Nordingrå (1912–24), där längden på den
mikrodemografiska studien bildat grund för omfånget.3

1 Lag om barn utom äktenskap, § 27; Lagberedningen 1915, s. 169f. Det som rör trovärdigheten är inte
stadgat i lagen, däremot framgår det av lagberedningens förarbete att den part ”vars uppgifter domstolen
finner trovärdigast” skulle väljas.
2 Lag om barn utom äktenskap, § 26, 27; Lagberedningen 1915, s. 169f. Till skillnad från de fall under
1860-talet där fyllnadsed tillämpades i Sollefteå, behövde kvinnan dock inte svära på att endast den stämde
mannen kunde vara barnafadern. För exempel på de fraser (edsteman) kvinnorna svor på i samband med
fyllnadsed se HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:219, Ht 1918 § 105; Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Ht 1922
§ 29; Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Ht 1921 § 241.
3 Det faktum att undersökningen av Nordingrå, till skillnad från den mikrodemografiska studien, inte om-
fattar mål som väcktes 1911 beror på att inga faderskapsrättegångar initierades där det året.
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Precis som i kapitel 4 är huvudsyftet att undersöka och jämföra hur härads -
rätterna i praxis hanterade stämningar angående faderskap åt utom äkten -
skapliga barn. Utgångspunkten är att kvinnans möjlighet att få rätt delvis hängde
samman med normer i lokalsamhället och således i viss mån var beroende av
hur socialt utsatta de ogifta mödrarna var. På samma sätt som i den äldre studien
värderas vilken bevisning som krävdes för ett visst domslut vid respektive
häradsrätt. Likaså undersöks även denna period benägenheten att fullgöra en
ålagd edgång. Med anledning av den nya lagstiftningen ligger nu också ett särskilt
fokus på i vilken utsträckning de tre häradsrätterna från och med 1918 valde
mannen respektive kvinnan för edgången. En högre benägen het att välja
kvinnorna kan indikera att de i allmänhet tillmättes en högre trovärdighet än
männen, vilket i så fall antas vara knutet till den sociala utsattheten på ett för
kvinnorna positivt sätt. Som redan berörts är också barnavårdsmännens even -
tuella roll i rättsprocesserna från och med 1918 i allra högsta grad relevant att
undersöka. I vilken utsträckning de var med kär ande är en indikation på hur
angeläget det ansågs vara att få faderskapen fast ställda. Det kan i förlängningen
antas vara knutet till den sociala utsattheten på liknande sätt som barnavårds -
nämndens benägenhet att utse en barna vårdsman, vilket behandlades i förra
kapitlet (kapitel 5). Frekvensen fader skaps rättegångar antas likaså även denna
period ha haft ett samband med attityderna gentemot ogifta mödrar. Eftersom
barnavårdsmännen alltså själva kunde stämma barnafadern är det i detta avse -
ende av särskilt intresse i vilken utsträckning antalet mål eventuellt ökade efter
införandet av Lag om barn utom äktenskap år 1918.Efter ett bakgrunds avsnitt
om hur legal praxis för konceptionstiden utvecklades på 1910- och 20-talen,
undersöks därför inled nings vis frekvensen faderskapsmål före och efter 1918,
liksom hur ofta från och med den nya lagens införande som en barna vårdsman
var aktiv kärande part. Därefter följer den kvalitativa undersök ningen av fader -
skapsrätte gångarna.
På samma sätt som i kapitel 4 har studien ett genusperspektiv, och liksom

i studien av den tidigare perioden undersöks om det fanns ett möjligt samband
mellan social status och kön beträffande såväl målens utgång som för vilka
män som blev stämda. 
De flesta frågeställningar är desamma som i kapitel 4 (se sid. 178f). Frågan

om lönskalägesbrott har slopats eftersom det avkriminaliserades för kvinnan
år 1864. Två frågor har däremot tillkommit med anledning av den nya lagstift -
ningen:

– Vilken betydelse hade barnavårdsmännen för antalet faderskapsrättegångar
från och med 1918? 

– Hur ofta valde häradsrätterna att anförtro kvinnan respektive mannen en
edgång i de fall där ord stod mot ord och edgångsinstrumentet tillämpades?

I likhet med kapitel 4 är det mer eller mindre oundvikligt att inte i viss mån
även anlägga ett rättshistoriskt perspektiv eftersom rättspraxis står i fokus.
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Beträffande de utfall därLag om barn utom äktenskap inte hade någon påver-
kan på rättens ställningstagande, har ingen skillnad gjorts mellan mål som ini-
tierades före och efter dess införande. Det gäller samtliga mål som inte avgjor-
des med hjälp av edgång. De främsta förändringarna vid den rättsliga arenan
som den nya lagen medförde var just införandet av fyllnadsed för kvinnan och
möjligheten för barnavårdsmannen att väcka en faderskapstalan. Rättsproces-
sen i övrigt var i stora drag densamma jämfört med tidigare. Formellt krävdes
alltjämt så kallat halvt bevis för att edgång skulle komma i fråga och det hand-
lade fortfarande om att kunna presentera indirekt vittnesbevisning.4 En skill-
nad jämfört med den äldre studien är att det nu ibland åberopades medicinska
utlåtanden angående barnens utvecklingsgrad.5 Tilläggas bör att man ännu
inte hade börjat med blodgruppsundersökningar för att utesluta faderskap.
Vad beträffar fall som gick till Högsta domstolen åberopades en sådan första
gången år 1927.6

Konceptionstid i praxis på 1910-talet

Som berördes i kapitel 4, hade fixerade tidsperioder i edstemat börjat tillämpas
i faderskapsrättegångar några år innan Lag om barn utom äktenskap trädde
i kraft. I ett par fall från 1911–12 bestämde Svea hovrätt och efter överklagande
även Högsta domstolen (Kungl. Maj:t) att mannen skulle svära på att han inte
haft samlag med käranden mellan 196:e och 316:e dagen före barnets födelse.
Mycket talar för att det kan ha varit de första fallen där edstemat formulerades
på det sättet eftersom några äldre sådana exempel inte påträffats bland tryckta
referat av rättsfall.7 196–316 dagar var också den praxis som ”i regel” var i
bruk när lagberedningens utlåtande trycktes år 1915, där det också framgår
att denna praxis då var relativt ny.8 Formuleringen om att samlag inte ägt rum
”å sådan tid” att mannen kunde vara barnafadern kom i och med denna praxis
att slopas i edstemat, varför det inte längre var upp till den som skulle svära
att i praktiken själv avgöra vad som innefattades av den tiden.9

Inte heller i Lag om barn utom äktenskap lagstiftades dock om en juridisk
konceptionstid (jfr kapitel 4, sid. 176). Anledningen till det var av allt att döma

4 Lagberedningen 1915, s. 167; 1734 års lag, RB 17:29–30. 
5 I Lag om barn utom äktenskap, § 25, stipulerades att rätten om nödvändigt skulle be om yttrande från
sakkunnig. Även åren före 1918 förekom det dock att en part kallade exempelvis en barnmorska (se t.ex.
HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213 Ht 1915 § 458).
6 NJA, Avd. I, 1927, s. 380f. Den av allt döma första dom från Högsta domstolen, där en man friades på
(delvis) denna grund avkunnades i maj 1928 (NJA, Avd. I, 1928, s. 87). På grund av en dom från 1930
blev det allmänt godtagbart att fria män på grund av deras blodgrupp (Nils Beckman & Olle Höglund,
Svensk familjerättspraxis, Stockholm 1977, s. 106; NJA, Avd. I, 1930, s. 218). 
7 NJA, Avd. I, 1912, s. 118f, 402f. Av den förstnämnda domen framgår att det var Svea hovrätt som la till
den fixerade tidsperioden för edstemat.
8 Lagberedningen 1915, s. 158.
9 Lagberedningen 1915, s. 158f.



att Karolinska institutet yttrat sig att det låg i ”rättvisans och billighetens
intresse [att det] såsom hittills bäst avgjordes på den fria bevisningens väg”,
vilket Medicinalstyrelsen höll med om i sitt utlåtande till lagberedningen i
samband med tillkomsten av den nya lagen.10 Dock lade remissinstanserna in
den reservationen, att ifall det skulle lagstiftas om en konceptionstid i fader -
skapsrättegångar, så borde den omfatta 200–300 dagar före nedkomsten. Eller
med andra ord mellan 6 månader och 3 veckor till 10 månader före födseln.11

Anledningen till att någon fixerad konceptionstid inte skrevs in i lagen var
rädsla för att det i så fall skulle leda till orättvisor. Exempelvis kunde ju inte
gärna ett fullt utvecklat barn vara fött två månader för tidigt. Hade då ett
faderskap avgjorts på grund av ett omvittnat eller erkänt samlag sju månader
före födseln var det förvisso inom konceptionstiden, men likafullt bevisligen
inte det befruktande samlaget. I stället skulle rätten ta hänsyn till omständig -
heterna i varje enskilt fall. I Lag om barn utom äktenskap § 26, stod därför
endast stipulerat:

Varder utrett, att svaranden haft samlag med modern å tid, då barnet kan hava avlats,
skall han anses såsom fader, där ej uppenbart är, att barnet ej avlats vid det [sic!]
samlag.12

För utdömande av edgång (fyllnadsed eller värjemålsed) skulle det, enligt § 27,
förekomma ”anledning därtill” att tro att de haft samlag vid en tidpunkt då
barnet kunde ha blivit till. Lagberedningen förutsåg dock att en enhetlig praxis
för konceptionstiden skulle utvecklas i de vanligaste typerna av fall, vilket,
som nämndes i kapitel 4, också skedde i samband med den nya lagens tillkomst.
Som framkom där omfattade edstemat från och med senast 1924 i praxis för
det mesta 200–300 dagar. Utifrån det tidsintervallet fanns från och med då en
konceptionstabell införd i tidskriften Almanack för domsaga. 13 Det var således
i enlighet med medicinalstyrelsens utlåtande till lagberedningen, låt vara att
de 200–300 dagarna egentligen bara var tänkta som en väg  ledning.14

Denna praxis var dock alltså inte absolut. I tidskriften Nytt Juridiskt Arkiv
har refererats juridiskt intressanta fall från 1910-, 1920- och 1930-talen som
gått till Högsta domstolen. Där förekommer överklaganden från slutet av 
20-talet och början av 30-talet, som gäller såväl om ett barn kan ha avlats före
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10 Lagberedningen 1915, s. 164.
11 Lagberedningen 1915, s. 164. Det baserades på ett utlåtande av Med. Professor Algot Key-Åberg i vilket
bland annat anfördes att ett foster knappast var livsdugligt ”på [ett] mera konstant sätt […] före den 210:e
dagen från sista menstruationen, vilken dag approximativt sammanfölle med den 200:e dagen efter det
befruktande samlaget” (Lagberedningen 1915, s. 162–64, citatet står på s. 164).
12 Lag om barn utom äktenskap, § 26. 
13 Almanack för domsaga, Uppsala 1924. Denna konceptionstabell finns med i denna och senare upplagor
av Almanack för domsaga, men inte i årgångarna 1918–22. 1923 års upplaga har inte kunnat kontrolleras.
Konceptionstabellen finns också tillgänglig i: Bilaga till Svensk Juristtidning, Stockholm 1928, s. 1.
14 Lagberedningen 1915, s. 165.



den 200:e, respektive efter den 300:e dagen före födseln.15 I samtliga dessa har
häradsrätterna frångått den rekommenderade konceptionstiden.
De edsteman som ingår i föreliggande studie från denna undersökningsperiod

ger vissa indikationer på hur praxis utvecklades. I ett överklagat fall från
Nordingrå beslutade Svea hovrätt i oktober 1912 att ålägga mannen att svära
på att han inte haft samlag med kvinnan mellan 180:e och 310:e dagen före
barnets födelse.16 Därmed öppnade man således i det fallet för en ännu tidigare
konception än i de refererade som avgjordes av Högsta domstolen samma år,
där 196–316 dagar tillämpades.17 Vid häradsrätterna i Sollefteå och Nordmaling
tillämpades år 1915 just 196–316 dagar och av allt döma hade underrätterna
fått instruktioner från de högre instanserna.18 I Nordingrå användes 200–300
dagar redan i en dom på vintertinget 1917, vilket alltså var före den nya lagen
börjat gälla. Från åren 1918–19 finns inga exempel från någondera rätten på
att en specifik tidsperiod formulerades i edstemat, men från och med 1920
användes 200–300 dagar konsekvent i Nordmaling.19 I Sollefteå tillämpades
detta intervall i två av tre edgångsfall från 1920–22, medan edstemat i ett mål
från 1921 omfattade 197–315 dagar före förlossningen.20

Frekvensen faderskapsmål

Inledningsvis är det relevant att fråga sig om barnavårdsmännens möjlighet
att driva målen, som förväntat, innebar att frekvensen faderskapsmål ökade i
och med införandet av Lag om barn utom äktenskap? Det kan ge en indirekt
uppfattning om hur angelägna barnavårdsmännen var att fastställa fader -
skapen. Som anfördes i kapitel 5, antas det ha ett visst samband med de ogifta
möd  rarnas sociala utsatthet.
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15 Se t.ex. NJA, Avd. I, 1927, s. 380f; Avd. I 1931, s. 311ff; Avd. I 1933, s. 636ff. I NJA finns det också med
principiellt intressanta fall, där det utifrån barnets utvecklingsgrad ansetts att det inte kunde ha avlats
vid en av mannen medgiven tidpunkt, trots att den omfattades av den rekommenderade legala koncep-
tionstiden. Det gällde exempelvis i ett par fall 209 (NJA, Avd. 1, 1927, s. 204) respektive 240 dagar före
födseln (NJA, Avd. I 1927, s. 80ff). I dessa fall begärde Högsta domstolen, respektive Svea hovrätt, in 
utlåtanden från Medicinalstyrelsen angående om barnet, med hänsyn till dess utvecklingsgrad, kunde ha
avlats vid de uppgivna tidpunkterna. Med en fastlagd och lagstadgad konceptionstid hade det inte varit
nödvändigt.
16 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:142, Vt 1913 § 6, Bil F (avskrift av hovrättens utslag från den 29/10
1912). Samtliga uppgivna antal dagar i mål vid häradsrätterna är beräknade av mig utifrån barnens födel-
sedatum. I protokollen uppges endast de datum som ingår i edstemat.
17 NJA, Avd. I, 1912, s. 118f, 402f. Hovrättens utslag, från den 29/10 1912, utfärdades ett halvår efter det
första utslag från Högsta domstolen (daterat den 3/4 1912), där edstemat fastställdes till mellan 196:e och
310:e dagen efter barnets födelse.
18 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 332, § 549 (i detta fall tillämpas 197–316 dagar, vilket
måste vara ett räknefel); Nordmalings häradsrätt, AIa:154, Ht 1915 § 79.
19 Nordmalings häradsrätt, AIa:159, Vt 1920 § 72; Sommartinget (St) 1920 § 72, AIa:161, Ht 1922 § 104.
20 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 11; AIa:224, Vt 1921 § 146; AIa:226, Vt 1922 § 283. Det
var för övrigt i stort sett samma personer som satt i häradsnämnden vid dessa tillfällen (HLA, Sollefteå
häradsrätt, AIa:222–227, 1920–22).



Tabell 57. Antalet faderskapsmål som väcktes åren närmast 
före 1917 respektive närmast efter 1918.

Kommentarer: Siffrorna inom parentes är antalet fall där en barnavårdsman var kärandepart. Stämningen
kunde från och med 1918 lämnas in antingen där kvinnan eller mannen var skriven (Lag om barn utom
äktenskap, § 21). Eftersom faderskapsmål var klassificerade som brottmål, hade tidigare formellt gällt att
rättegång skulle väckas vid den rätt där ”gärningen” skett. I fall kärandesidan inte yrkade att mannen också
skulle fällas för lägersmål (lönskaläge) – den möjligheten var som nämnts ovan anledningen till att fader-
skapsmål till och med 1917 klassades som brottmål – var det dock sedan 1884 också möjligt att handlägga
målet i det härad eller den stad där mannen var bosatt (Lagberedningen 1915, s. 150; SCB 1917, s. 4).

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913 – Ht 1922), Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–1924) och Nordmalings häradsrätt, AIa:154–165 (1915–1926). Observera att inga
faderskapsmål förekom vid rätten i Nordmaling under 1913 och 1914.

Som framgår av tabell 57 är förändringen tydlig i Sollefteå och Nordmaling,
där en jämförelse mellan lika många år före och efter att lagen börjat gälla visar
på ungefär dubbelt respektive 3,5 gånger så många faderskapsrättegångar. Det
faktum att en barnavårdsman var kärandepart i ett inte obetydligt antal fall
hade självklart en betydelse för att faderskapsmålen ökade i antal vid dessa
båda häradsrätter. Även i Nordingrå blev faderskapsprocesserna antagligen
fler än de annars hade blivit, då en barnavårdsman var kärande i samtliga sex
mål åren 1918–23. I Nordmaling var det däremot hela 11 av 18 kvinnor, som
var ensam kärande under perioden 1918–22. Det styrker ytterligare det som
framkom i den mikrodemografiska studien om att implementeringen av barna -
vårdsmannareformen initialt fungerade sämst där. Att relativt många barn blev
utan barnavårdsman under de fem första år som Lag om barn utom äktenskap
gällde, hade av allt att döma en negativ påverkan på antalet faderskapsrätte-
gångar som väcktes vid Nordmalings häradsrätt. Däremot går det inte utan
vidare att hävda att de barnavårdsmän som var tillsatta var mindre angelägna
att ta saken till domstol, vilket de som sagt kunde göra utan kvinnans samtycke.
Snarare kan det misstänkas att de nya funktionärerna var aktiva i samtliga
områden och stämde många av de män som inte kunde förmås att underteckna
ett lagstadgat erkännande utan inblandning av domstol.21
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 Antal fall 

T.o.m. 1917 
Antal fall fr.o.m. 1918  Totalt antal fall  

Totalt Varav fall där kvinnan var 
skriven inom tingslaget 
 

 

Sollefteå häradsrätt 
1913–17, resp. 1918–21 
 

 

15 
 

37 (23) 
 

23 (18) 
 

52 

Nordingrå häradsrätt 
1912–17, resp. 1918–23 
 

4 6 (6) 6 (6) 10 

Nordmalings häradsrätt 
1913–17 resp. 1918–22 

5 18 (7) 17 (6) 23 

 
 

21 På grund av luckor i barnavårdsmannaarkiven i församlingarna Bjurholm och Hörnefors under delar av
perioden, har det dock inte kunnat kvantifieras hur många av de 11 kvinnor som själva drev rättegången,
vars barn ändå hade en barnavårdsman tillsatt. 



Sett till hela denna andra undersökningsperiod, var det i Sollefteå och
Nordmaling ca 10 procent av de ogifta mödrar som ingår i den mikrodemo -
grafiska studien, som födde minst ett barn som gav upphov till en faderskaps -
rättegång. I Nordingrå rörde det sig om ca 8 procent. Några nämnvärda skillna -
der mellan områdena i det avseendet förelåg således inte, utan det var fort -
farande relativt få utomäktenskapliga födslar som ledde till en rätts process.22

Bortsett från Nordmaling hade dessa andelar ungefär halverats jämfört med
1860-talet (se kapitel 4, sid 216). Om man räknar bort de fall där barnavårds -
mannen var medkärande, framträder en tendens till att det var jämförelsevis
mindre vanligt att kvinnan stämde en man angående faderskap till Nordingrå
häradsrätt. Det kan ha haft samband med en större social utsatt het, det vill
säga att negativa normer beträffande det utomäktenskapliga moderskapet
verkade hindrande för att inleda en offentlig process.23

Det är svårt att ha en klar uppfattning om varför faderskapsrättegångarna
relativt sett minskat i antal jämfört med den äldre studien, men orsakerna till
att en stor majoritet av de ogifta mödrarna inte stämde torde i allt väsentligt
ha varit desamma som under 1860-talet, det vill säga privata uppgörelser, integ-
ritetsskäl, okunnighet med mera (se kapitel 4, sid. 216f). Den allmänna rör-
ligheten hade ju nu också ökat på grund av förbättrade kommunikationer och 
Hagbard Isberg lyfte även i sina memoarer fram att det var vanligt att mannen
försvann till okänd ort, i vilket fall många säkert ansåg det meningslöst att
stäm ma, låt vara att den nya lagstiftningen medförde en ökad efterspaning av
utpekade barnafäder som gett sig av.24 I förhållande till hela landet åren 1909–
12, var det dock 2–4 procent fler av männen i de aktuella områdena som under
denna period stämdes till tinget.25 Skillnaderna i det avseendet torde emellertid
kunna tillskrivas barnavårdsmännens intåg på den rättsliga arenan år 1918.26

Faderskapsrättegångar under åren kring införandet av Lag om
barn utom äktenskap

Analysen av rättegångsprotokollen är som i kapitel 4 tematiskt upplagd efter
målens utfall och för undersökningen relevanta fall kommer att lyftas fram i
syfte att illustrera vilken bevisning som krävdes för olika typer av domslut. 
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22 Även denna period var det för övrigt relativt sett ungefär lika många män som blev stämda till respektive
häradsrätt oavsett om jämförelsen begränsas till instämda mål per kvinna eller per antalet utomäkten-
skapligt födda barn.
23 Exklusive dem vars barn representerades av sin barnavårdsman, var det till Nordingrå häradsrätt endast
3 procent av kvinnorna som själva stämde en man angående faderskapet. I Sollefteå och Nordmaling var
motsvarande tal 8 respektive 9 procent.
24 Isberg 1959, s. 127.
25 SCB 1917, s. 5. Som även framgått av Not 202, kapitel 4, sid. 217, var det på riksplanet under perioden
1909–12 ca 5,7 procent av de utomäktenskapliga barnen som gav upphov till en faderskapsrättegång.
26 Ökningen hade naturligtvis varit avsevärt större om inte barnavårdsmän från och med 1918 hade kunnat
förmå så många barnafäder att underteckna lagstadgade erkännanden utan att saken behövde tas till dom-
stol (se kapitel 5, sid 224ff).



Tabell 58. Utfall i de faderskapsmål som inleddes vid häradsrätterna Sollefteå
1913–21, Nordingrå 1912–23 och Nordmalings och häradsrätt 1913–22.

Kommentarer: Utfallen är baserade på häradsrätternas domar, varför denna tabell inte inkluderar domslut
som ändrats av högre instans. De direkt stadfästa förlikningarna har inte klassificerats som faderskapsmål
eftersom en eventuell tvist i de fallen helt och hållet lösts utanför domstolen. Kolumnen längst till höger
ingår därför inte i totalsumman för antal mål.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913–Ht 1922), Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–1924) och Nordmalings häradsrätt, AIa:154–165 (1915–1926). Observera att inga
faderskapsmål förekom vid rätten i Nordmaling under 1913 och 1914.

Inledningsvis redogörs i var sitt avsnitt för de fall där ord stod mot ord och där
edgång inte tillgreps som utväg för att lösa tvisten. Det vill säga mål som ogilla -
des, respektive sådana som fastställdes av rätten utan att mannen antingen
erkände faderskapet eller att de avgjordes med hjälp av edgångsinstrumentet.
Därefter följer ett avsnitt om edgångsfall. Det inleds med en jämförelse av benä-
genheten för männen att fullgöra en utdömd edgång vid de tre rätterna, vilket
på samma sätt som i kapitel 4 antas ha haft ett visst samband med rådande atti-
tyder gentemot ogifta mödrar i lokalsamhället. Sedan följer en genomgång av
den relevanta bevisningen i de fall från och med 1918 där fyllnadsed för kvinnan
tillämpades. Därefter undersöks de mål där mannen ålades att värja sig med
ed, vilket innefattar fall från såväl före som efter 1918. Slutligen resoneras kring
de faderskapsrättegångar där mannen erkände faderskapet inför rätta och hur
de kan bidra till förståelsen av kvinnans sociala utsatthet. De flesta av de fallen
var tvister om underhållets storlek och även vad dem beträffar antas härads-
rätternas beslut ha påverkats av synen på ogifta mödrar i lokalsamhället. De
två mål som förlikades under pågående process, vilka båda ägde rum vid 
Sollefteå häradsrätt, har jag valt att inte gå in på eftersom de inte tillför något
av nämnvärd relevans för undersökningen.27 Detsamma gäller ett vardera i 
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Antal mål Bifallna 
käromål 

Ej 
bifallna  

Förlikning Återkallade Ofullständigt Direkt 
stadfästa 
förlikningar 

 
 

Sollefteå 
häradsrätt 
 

 

52  
 

43 
 

6  
 

2 
 

1 
 

0 
 

0 

Nordingrå 
häradsrätt 
 

10 6 3 0 0  1 2 

Nordmalings 
häradsrätt  

23  19 2 0 1 1 0 

27 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:216, Vt 1917, § 218, § 313, § 359; AIa:218, Ht 1918, § 82, § 186. Förlik-
ningsbeloppen framgår inte av protokollen från dessa mål, varför de inte säger något nämnvärt om kvin-
nans position vid tinget. I Nordingrå anmäldes även två fall omedelbart som förlikade vid den första
rättegångsförhandlingen. I likhet med den förra undersökningsperioden har de inte klassificerats som 
faderskapsrättegångar (Nordingrå Häradsrätt, AIa:146, Vt 1917 § 13; AIa:148, Vt 1919 § 49).
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28 HLA, Sollefteå, AIa:222, Vt 1920 § 339, AIa:223, Ht 1920 § 123, § 277, AIa:224, Vt 1921 § 75, § 233, 
§ 356, AIa:225, Ht 1921 § 126, § 293; Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Ht 1921 § 214, AIa:161, Vt 1922
§ 58, § 152.
29 Namnen på vittnen, barnavårdsmän och rättegångsombud har däremot inte ändrats.

Tabell 59. Bifallna käromål efter orsak.

Kommentar: Årtalen i tabellen är när målen inleddes.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913 – Ht 1922), Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–1924) och Nordmalings häradsrätt, AIa:154–165 (1915–1926).

Tabell 60. Ej bifallna käromål efter orsak.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913–Ht 1922), Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–1924) och Nordmalings häradsrätt, AIa:154–165 (1915–1926).

Sollefteå och Nordmaling som återkallades av kärandesidan.28 Precis som i den
mikrodemografiska studien från denna andra undersökningsperiod har namnen
på kvinnorna, männen och barnen genomgående ändrats av etiska skäl.29 I
direkta citat har namnen kursiverats för att markera att de är fingerade.
I syfte att underlätta läsningen av den strukturerade kvalitativa analysen av

rättegångsprotokollen, som nu inleds, redovisas i tabell 58 översiktligt det
totala antalet mål som ingår i undersökningen och deras utfall. I tabell 59–60
redovisas även en kvantifiering av bifallna respektive ej bifallna mål efter orsak.

Mål som ogillades utan edgång

Som framgår av tabell 60 förekom vid Nordmalings häradsrätt under denna
period inte ett enda mål som ogillades utan att edgångsinstrumentet tillämpa-
des och mannen svor sig fri. Vid de andra två häradsrätterna ogillades däremot
sammanlagt sex faderskapsmål på grund av för dålig bevisning, eller med andra

 

 
 

 Käromålet bifallet genom Summa 
bifallna 
käromål 
 

Domslut Erkännande Utfall av edgång  
Se vidare tabell 61–62  

 

Sollefteå häradsrätt 1913–21 
 

 

5  
 

31 
 

7 
 

43 

Nordingrå häradsrätt 1912–24 
 

2 2 2 6 

Nordmalings häradsrätt 1913–22 3 6 10 19 

 
 
 Ej bifallet p.g.a. Summa  

ej bifallna  
käromål 
 

 Otillräcklig 
bevisning 

Fullgjord 
värjemålsed 

 

Sollefteå häradsrätt 1913–21 
 

 

4 
 

2 
 

6 

Nordingrå häradsrätt 1912–24 
 

2 1 3 

Nordmalings häradsrätt 1913–22 
 

0 2 2 
 
 



311

ord att inte tillräckligt hade presenterats som kunde föranleda ett antagande
om att parterna eventuellt haft samlag vid en tidpunkt då det i juridisk mening
var möjligt att konceptionen ägt rum. I syfte att undersöka om några skillnader
förelåg mellan Sollefteå och Nordingrå häradsrätt beträffande på vilka grunder
mål ogillades följer nedan en genomgång av dessa fall.
Två av de ogillade målen ägde rum vid Nordingrå häradsrätt, båda efter att

den nya lagstiftningen trätt i kraft år 1918. I det ena av dem utgjordes
bevisningen av två systrars intygande om att parterna varit ensamma i
varandras sällskap en höstkväll ungefär ett år innan barnet föddes, men något
utöver det presenterades inte.30 Det tycktes alltså därmed klarlagt att parterna
i varje fall haft någon sorts relation. Det var dock inte tillräckligt, utan målet
ogillades på vårtinget 1922 eftersom det enligt protokollet ”icke […] blivit
styrkt att svaranden Bengt Frisk haft samlag med Maria Holm å sådan tid att
han [kan] vara fader”.31

I det andra fallet som ogillades i Nordingrå användes i princip samma formu -
lering som domskäl. Parter i det var barnavårdsmannen Petrus Wigren och
arbeterskan Anna Svärd, båda från Docksta i Vibyggerå församling, vilka stämt
torparen Petter Boström i Myre i samma socken.32 Det enda vittne som hade
något relevant att berätta i målet var drängen August Sundlöf, Annas granne,
som klockan 5 på morgonen den 16:e augusti 1914 sett en person komma ut
från den mangårdsbyggnad där hon då tjänade som piga.33 Det var en tidpunkt
som definitivt ingick i den möjliga konceptionstiden. Anna bodde för övrigt
enligt egen utsaga ensam i huset eftersom hennes husbondfolk sov i en annan
närliggande byggnad.34 Sundlöf hade emellertid inte sett per sonens ansikte och
anletsdrag, men hade ”på gestalten i övrigt trott sig igen känna svaranden”, med
vilken han uppenbarligen var bekant.35 Detta bestreds av denne, och eftersom
det inte rörde sig om en hundraprocentig identifiering ansåg häradsrätten
därmed uppenbarligen inte att bevisningen räckte.
Vid Sollefteå häradsrätt förekom fyra fall där käromålet ej bifölls med

motiveringen att samlag ej kunde styrkas eller att bevisningen var för svag. I
tre av dem påminner bevisningen om det förstnämnda fallet från Nordingrå
mellan Maria Holm och Bengt Frisk. Exempelvis erkände en av de stämda
männen, arbetaren Johan Ulin i Åkvisslan, Eds socken, att han ”någon gång
på söndagarna varit i sällskap med käranden”, arbeterskan Magdalena Lind i
samma by. Ett vittne intygade att hon fått besök av både Johan och Magdalena
en höstkväll. En gång då hon själv besökt Magdalena hade hon blivit erbjuden

30 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:150, Ht 1921 § 42, AIa:151, Vt 1922 § 11.
31 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Vt 1922 § 33.
32 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Ht 1922 § 48.
33 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Vt 1922 § 52; AIa:152, Vt 1923 § 87. Barnet föddes i detta fall den
31/5 1915, det vill säga ca 9 1/2 månad efter det omvittnade tillfället.
34 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Vt 1922 § 85.
35 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:151, Ht 1922 § 52.
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36 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:218, Vt 1918 § 287.
37 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 354.
38 Barnet föddes i detta fall i juli 1915, medan rättegången inleddes först på vårtinget 1918. Det omvittnade
besöket hade enligt vad vittnet uppgav ägt rum en höstkväll ”för flera år sedan”. Därför är det möjligt att
det kan ha ägt rum under konceptionstiden, i vilken hösten 1914 ingick, men det preciseras aldrig i proto -
kollet vilket år det handlade om.
39 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:208, Vt 1913 § 372, AIa:209, Ht 1913 § 44, § 257.
40 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:209, Ht 1913 § 407.
41 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:216, Vt 1917 § 35, § 166, § 271, § 339. Domslutet motiverades med att
”käranden icke i målet förebragt nödig bevisning”.
42 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:223, Ht 1920 § 124. 

att få sova över, men inte gjort det ”eftersom det fanns en oidentifierad person
i kärandens rum”.36 Dessa saker ansågs uppenbarligen inte som tillräckliga
indicier och fallet ogillades eftersom ”det i målet icke förebragts någon omstän -
dighet, som kan föranleda till antagande att samlag ägt rum mellan parterna”.37

Vittnet hade för övrigt inte uppgivit vilket år de omnämnda tillfällena ägt rum,
varför det är osäkert om de inträffat inom konceptionstiden, men det huvud -
sakliga domskälet förefaller alltså ha varit att inget presenterats som tydde på
att parterna hade legat i lag.38 Detsamma gäller av allt att döma ett fall från år
1913, där vittnesmål indikerade att parterna allmänt hade ansetts som fästfolk
under en längre tid, inklusive den tidpunkt när käranden blivit gravid. De hade
ofta setts tillsammans, bland annat sent på kvällen.39 I domen skriver rätten
att bevisningen inte ansågs vara ”av den bindande verkan, att [svaranden]
Hasselgrenmå på grund däraf ens åläggas värjemålsed.”40

Bevisningen ansågs även otillräcklig i ett fall där svaranden var granne med
käranden och de hade setts arbeta tillsammans i anslutning till hennes föräldra -
hem vid en tidpunkt då det var möjligt att hon kunde ha blivit gravid. Något
för mannen mer komprometterande än så förekom dock inte i målet som
avgjordes 1917. 41 Av samtliga dessa fall framgår således att det faktum att par -
terna varit i varandras sällskap inte heller ansågs som tillräcklig bevisning vid
Sollefteå häradsrätt. Härvidlag indikerar för övrigt Lind mot Ulin, där domen
avkunnades 1919, att ingen förändring verkar ha ägt rum i samband med inför -
an det av Lag om barn utom äktenskap.
Ett annat mål som ogillades i Sollefteå innehöll en starkare utsaga. Det drevs

av barnavårdsmannen till spädbarnet Amanda, som var dotter till arbeterskan
Lisa Näsholm i Örbäck, Långsele församling. Svarande var montören Edvin
Skog från Österforse i samma församling. Vittnet Nils Petter Olsson, som bodde
granne med Lisa, hade ”vid midsommartiden” 1919, eller ca 8–8 1/2 månad
före Amandas födelse, sent en afton sett svaranden gå in i hennes bostad.
Olsson visste dock inte vem det besöket gällt. Han hade emellertid också vid
ett annat tillfälle, i oktober samma år, i mörkret en kväll sett en person han
inte kunnat identifiera smyga sig in i samma hus. Morgonen efter hade vittnet
varit in till sina grannar och där sett svaranden under täcket i en säng, medan
Lisa ”tämligen lite klädd varit uppe”.42 När han överlämnade målet till rättens



prövning yrkade den kärande barnavårdsmannen, maskinisten Konrad
Eriksson, på att Lisa skulle åläggas fyllnadsed.43 Men som framgått så ogillades
det. Domslutet motiverades med att det mot svarandens nekade, inte hade
”före kommit [anledning] därtill att han med Lisa Näsholm förehaft könsum -
gänge å sådan tid, att han kunde vara fader”.44 Sannolikt ansåg därmed nämn -
den att det faktum att vittnet Olssons sett svaranden i kärandens säng ca fem
månader före födseln, inte var tillräckligt på grund av att hon då redan var
gravid och att den del av hans utsaga som härrörde från konceptionstiden inte
var nog stark eftersom han endast sett Edvin gå in i huset. Låt vara att det hade
varit sent på kvällen. 
Emellertid överklagade kärandesidan till hovrätten, som skickade målet

tillbaka till häradsrätten, eftersom den lägre instansen i strid mot § 25 i Lag
om barn utom äktenskap, ”vare sig lämnat Lisa Näsholm tillfälle att yttra sig
i målet eller sörjt för utredning i de uti nämnda lagrum särskilt angivna
hänseenden”.45Hovrätten syftade på att alla ”som äger att för barnet föra talan”
skulle få möjlighet att yttra sig och att rätten enligt nämnda paragraf skulle: 

sörja för fullständig utredning, särskilt beträffande den tid då uppgivet samlag ägt
rum, och de omständigheter, som kunna vara av betydelse för bedömande, huruvida
barnet kan vara avlat vid det (sic!) samlag.46

Efter att Lisa fått yttra sig om när hon blivit gravid, vilket hon – i linje med
Olssons vittnesmål – uppgav att hon blivit vid midsommartiden år 1919, ålade
häradsrätten henne i stället fyllnadsed. Det gjordes utifrån i princip samma
bevisning.47 Eftersom det får ses som ett mer självständigt beslut är dock de
grunder på vilka häradsrätten inledningsvis ogillade målet av större intresse
för denna analys. Det är ju möjligt att häradsrättens ledamöter känt sig tillrät-
tavisade av den högre instansen, varför man nu tänkte annorlunda. Det verkar
åtminstone tveksamt att Lisas egen uppgift skulle ha haft en avgörande betyd -
else för utgången, låt vara att den var i samklang med Olssons vittnesmål.48 En
mer trolig orsak till att målet först ogillades än att Lisa inte hade hörts, var att
ingen sett parterna ligga i samma säng under konceptionstiden. Som fram-
kommit ovan skulle det, åtminstone formellt sett, finnas bevisning som tydde
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43 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:224, Vt 1921 § 76. 
44 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:224, Vt 1921 § 144.
45 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:224, Vt 1921 § 309, bil. 309 (avskrift av Svea hovrätts utslag).
46 Lag om barn utom äktenskap, § 25.
47 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 18, § 153, § 283. Det enda som tillkommit var ett intyg
undertecknat av handelsföreståndaren August Edström och kommunalfullmäktigen K. V. Lundberg från
Långsele. De intygade dels att de känt Lisa sedan lång tid tillbaka, samt att de kände henne som ”en 
trovärdig person”, men det är osäkert om detta ska tillskrivas någon som helst betydelse för domslutet
(HLA, Sollefteå häradsrätt, Vt 1922 § 283).
48 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 18, § 153, § 283. Det finns dock gott om fall där det inte
framgår av protokollet att kvinnan bekräftat att hon haft samlag med svaranden vid ett omvittnat tilfälle
som ägde rum under konceptionstiden.
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49 Lag om barn utom äktenskap, § 27.
50 Så var alltså fallet eftersom regleringen av bevisning i rättegång byggde på den legala bevisteorin.

på att ett samlag ägt rum under konceptionstiden, för att edgång skulle komma
i fråga.49

Sammanfattning
I Nordmaling ogillades inte ett enda fall utan inblandning av edgång. Beträffande
Nordingrå och Sollefteå finns sammanfattningsvis inga säkra observerbara
skillnader angående på vilka grunder målen ogillades. Vittnesmål om att par-
terna enbart setts i varandras sällskap under dag- eller kvällstid förefaller vid
båda dessa rätter ha ansetts vara för svag bevisning. Två sådana fall avgjordes
vid Sollefteå häradsrätt innan Lag om barn utom äktenskap börjat gälla och
ett efter att den trätt i kraft vid nyåret 1918. I det avseendet tyder ingenting
på att den nya lagen medförde någon omedelbar ändring av praxis för vad som
ansågs vara för svag bevisning vid Sollefteå häradsrätt. Beträffande Nordingrå
är ingen sådan jämförelse möjlig eftersom båda de ogillade målen där avgjordes
sedan den nya lagstiftningen blivit tillämplig. Av Sollefteå häradsrätt ogillades
även initialt ett fall där ett vittne sett svaranden i kärandens säng en morgon
när kvinnan redan var gravid. Vittnet hade även observerat att svaranden gått
in i kärandens bostad sent en kväll under konceptionstiden, men då inte sett
dem dela säng, vilket förefaller vara anledningen till att målet ogillades. Dom-
slutet ändrades dock till fyllnadsed efter att hovrätten, dit kvinnan överklagat,
återförvisat målet till häradsrätten för kvinnans hörande. För denna analys är
det dock av större intresse att häradsrätten först ogillade målet, vilket av allt
att döma berodde på att ingen sett parterna ligga i lag under konceptionstiden.
Detsamma gäller alla de andra ogillade målen, inklusive ett i Nordingrå, där
ett vittne var osäker på om det var svaranden han sett komma ut från kärandens
bostad en tidig morgon under konceptionstiden. 

Faderskapet fastställt utan edgång eller erkännande

Under denna undersökningsperiod fastställdes sammanlagt 10 fall vid de tre
häradsrätterna utan att varken edgång tillämpades eller att svaranden uttryck-
ligen erkände. Det vill säga att det ansågs att ett fullt bevis förelåg mot mannens
nekande. Som anfördes i kapitel 4, förefaller ett sådant domslut ha varit en
ovanlig företeelse i faderskapsmål på grund av svårigheten att åstadkomma ett
fullt bevis utifrån vittnesmål och indicier (se kapitel 4, sid 173, 175).50 Det
vanliga var att edgång tillgreps om tillräcklig bevisning förelåg och mannen
fortfor att neka. Till skillnad från under 1860-talet, då det ju bara förekom i
Sollefteå, fastställdes nu faderskap utifrån enbart bevisningen i minst två fall
vid respektive häradsrätt. Nedan refereras därför samtliga dessa fall då det
måste sägas vara extra intressant att närmare analysera vad som legat till grund
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51 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 324; AIa:218, Vt 1918 § 262.
52 Lagberedningen 1915, s. 155, 157; SCB 1917, s. 4.
53 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 324. Svarandens ömsinta brev till Klara är här intagna
som bilaga c och d.
54 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 324.
55 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 324; Sollefteå häradsrätt, AIa:218, Vt 1918 § 262; AIa:219,
Ht 1918 § 70, § 170, § 208. I det förstnämnda fallet mellan Rönnmark och Larsson menade rätten att även
om svaranden kunnat styrka att han använt preventivmedel så uteslöt det inte att han kunde vara barna -
fadern. I förarbetet till Lag om barn utom äktenskap kommenteras däremot användningen av preventiv-
medel som ett möjligt sätt att upphäva presumtionen i faderskapsrättegångar, samt att det ”tillkommer
domstolspraxis att med ledning av den mediciniska sakkunskapen” att avgöra ”om det använts på ett 
sådant sätt” att kvinnan inte kunde ha blivit gravid (Lagberedningen 1915, s. 160). I domslutet från det
senare fallet, från samma år som Lag om barn utom äktenskap trädde i kraft, kommenteras dock över -
huvud taget inte invändningen rörande preventiva medel, utan endast de medgivna samlagen (Sollefteå
häradsrätt, AIa:219, Ht 1918 § 208). 
56 HLA, Sollefteå kyrkoarkiv, C:8 (födelsebok för Sollefteå socken 1912–27), födelsenotis den 10/9 1914.
57 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa: 216, Vt 1917 § 174, bilaga J.

för dessa domar. Precis som för alla de olika utfallen ligger tonvikten på skill-
nader mellan rätterna angående vilken bevisning som krävdes. 

Sollefteå
Vid Sollefteå häradsrätt fastställdes faderskapet i sammanlagt fem fall mot
mannens nekande utan inblandning av edgång. I två av dem medgav männen
samlag inom konceptionstiden, men hävdade att de omöjligen kunde vara
barnafadern eftersom de använt ”preventiva medel”.51 En av dessa män, korp -
ralen Arne Larsson, sade sig också veta att kvinnan ”hade inlåtit sig i dylikt
umgänge med andra karlar” och begärde uppskov med målet för att försöka
styrka detta med hjälp av vittnen. Det beviljades inte, uppenbarligen visste
han inte att sådant i juridisk mening precis som tidigare saknade relevans.52

Käranden, Klara Rönnmark från Sollefteå, lämnade även in brev som Larsson
skrivit, vilka med all önskvärd tydlighet bevisade att parterna haft en relation,
och han erkände också att han skickat dem.53 Enligt domen var det dock det
fak tum att han erkände samlag vid en sådan tidpunkt att han kunde vara
barnafadern som fick rätten att redan vid målets första förhandling fastställa
faderskapet.54Med andra ord togs ingen hänsyn till invändningen om preventiv -
medel och även i det andra målet där faderskapet förnekades av samma skäl
dömde Sollefteå häradsrätt på samma sätt.55 I princip ansåg rätten att dessa
män hade medgivit att de kunde vara fäder till barnen, varför det inte är
anmärk ningsvärt att faderskapen fastställdes utan edgång, eftersom ett erkän -
nande alltså utgjorde ett fullt bevis.
I målet mellan Teolinda Söderman från Skärvsta i Sollefteå socken och

chauffören Nils Oskarsson saknades vittnesmål, men svaranden hade redan
erkänt faderskapet till pastorsämbetet.56 Trots det blev det rättegång eftersom
Nils inte hade kunnat förmås att betala. Han erkände också i ett brev till rätten
att han haft samlag med Teolinda på dagen sju månader innan hennes dotter
Anna föddes.57 Därmed ansåg rätten att han kunde vara far till Anna, varför
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58 Teolinda hade också lämnat in brev som bevisning, i vilka det framgick att Nils, som vistades i Mellan-
sverige, var uppenbart glad över att ha blivit pappa. I ett av dem, som var daterat när Anna bara var tre
dagar gammal skrev han bland annat: ”Allan Byfelt har gratulerat med anledning av jäntan, han visste det
redan i fredags kväll således långt före mig själf.” I ett annat hälsade han till ”lilla luppen”. Det framgår
också implicit att han avsåg att gifta sig med Teolinda (HLA, Sollefteå, AIa:214, Vt 1916 § 79). Såvitt fram-
går av protokollet verkar dock inte breven ha haft någon betydelse för domen, utan i den nämns endast
det erkända samlaget (HLA, Sollefteå, AIa:216, Vt 1917 § 340).
59 I två mål vid Sollefteå häradsrätt år 1915 tillämpades som framkommit 196–316 dagar i edstemat. 
Se sid. 306 och not 18 ovan.
60 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa: 216, Vt 1917 § 174, bilaga J.
61 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:216, Vt 1917 § 340.
62 Av rättsfallspublikationer framgår också att endast Hovrätten eller Högsta domstolen, inte häradsrätten,
begärt medicinska utlåtanden från medicinalstyrelsen i faderskapsrättegångar där barnets utvecklingsgrad
varit relevant i bevishänseende på grund av en tidig eller sen konception (se NJA, Avd. I, 1893, s. 316;
1918, s. 565; 1921, s. 401; 1923, s. 605; 1926, s. 506; 1927, s. 380; ”Rättsfall från hovrätterna”, i bilaga
till Svensk juristtidning 1922, s. 58).
63 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 458.
64 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 332; § 549. Som framkommit ovan kan förmodligen 
edstemat i dessa fall härledas till de ovan refererade fallen från NJA år 1912 (NJA, Avd. I, 1912, s. 118f,
402f), där 196–316 dagar tillämpades.

även detta domslut ska ses mot bakgrund av vad Nils medgivit, trots att han
nekade till faderskapet och att hans ombud yrkat på målets ogillande.58 De sju
månaderna, eller noga räknat 212 dagar som förflutit sedan tillfället i fråga,
ingick i det edstema som användes för värjemålsed vid Sollefteå häradsrätt vid
denna tid.59 Domslutet är från vårtinget 1917, det vill säga det sista året den
gamla lagstiftningen var i bruk. Nils, som även påstod att Teolinda hade varit
med en annan man, menade tvärtemot att han inte kunde vara barnafadern
eftersom barnet varit fullgånget trots att endast sju månader förflutit.60 Hans
ombud hade dock inte instämt barnmorskan eller annan medicinsk sakkunnig
för att bekräfta detta. Det torde sannolikt vara förklaringen till att hans
invändning inte nämns i domslutet.61 Före Lag om barn utom äktenskap, där
det skrevs in i § 25 att rätten om nödvändigt skulle begära in yttrande av
medicinsk sakkunnig, förefaller det mestadels varit ha varit upp till respektive
part att kalla expertvittnen.62

I ett annat fall vid Sollefteå häradsrätt som bifölls mot mannens nekande
utan edgång, var det tidpunkten för samlaget som var den stora tvistefrågan.
Svaranden, Lars Eriksson i Eds kyrkby, medgav på hösttinget 1915 att han
hade haft samlag med käranden, arbetardottern Karin Vestman från Skarped
i samma socken. Det hade dock enligt honom bara inträffat vid ett enda tillfälle,
som han uppgav till den 18 juli 1914, vilket var 311 dagar innan Karins son
föddes.63 På vårtinget samma år hade Sollefteå häradsrätt ålagt två män
värjemålseder, där edstemats bortre gräns varit 315 respektive 316 dagar.64

Eftersom ett medgivet samlag inom konceptionstiden normalt var liktydigt
med ett erkännande hade man därför kanske kunnat förvänta sig ett omedel -
bart fastställande. Så blev dock inte fallet, vilket kan ha berott på att kärande -
sidan instämt två vittnen och också begärde uppskov med målet för att kunna



framlägga ytterligare bevisning.65 Karins ombud hade bland annat instämt
barnets barnmorska att vittna. Hon ansåg visserligen att Karins son varit väl
utveck lad, men också att barnet enligt hennes uppfattning ”framfödts snarare
någon vecka för tidigt än för sent”. Som belägg för det senare anförde barn -
morskan att han vid födseln haft hår på armarna, något som barn enligt hennes
utsaga normalt inte hade kvar ”när tiden för förlossning var inne”.66 Karin upp -
gav själv att hon blivit med barn den 17:e september, eller drygt 8 månader
före barnets födelse, som enligt henne var enda gång de haft könsumgänge.67

Svaranden medgav att han varit på besök i sitt föräldrahem den 11–23/9 1914,
men förnekade att han då haft samlag med Karin. På särskild fråga av rätten
uppgav barnmorskan därefter att hon ”med hänsyn till barnets utvecklings -
stadium” inte kunde avgöra om Karin blivit gravid före eller efter den 23/9.68

Ett vittne, som hördes vid samma rättegångstillfälle, hade varit sysselsatt
med notdragning vid Ångermanälvens strand vid ett tillfälle på sensommaren
1914. Han hade då sett att Lars och några andra yngre personer mött Karin,
varefter Lars lämnat sällskapet och ”gått i väg med” henne.69 Ett annat vittne
bekräftade i stort sett denna utsaga, men ingen av dem kunde erinra sig den
exakta tidpunkten, varför en tvistefråga uppstod om notdragningen gällt lax
eller sik. Laxfiske ägde nämligen vanligen rum på högsommaren, medan sik
fångades tidigast i september.70

Utifrån det som presenterats bifölls målet på vårtinget 1916, fastän rätten
ansåg att det inte var helt styrkt att parterna haft samlag efter den 18:e juli 1914.71

Trots att barnmorskans vittnesmål talade emot det menade dock häradsrätten
att en så pass tidig konception inte kunde uteslutas, varför det fak tum att
svaranden medgav den tidpunkten föranledde att faderskapet fast ställdes. Även
i detta fall var det alltså ett erkänt samlag som låg till grund för den fällande
domen. Med tanke på att det tillfället var 311 dagar före barnets födelse, kan
det verka troligt att häradsnämnden följt den tidigare omnämnda 316-dagars -
regeln för en möjlig konception, som Högsta domstolen tillämpade år 1912. Icke
desto mindre är det intressant att man dömde på det viset trots att stöd saknades
i barnmorskans utlåtande för att Karin skulle ha gått över tiden.
Emellertid återkom målet i häradsrättens dombok efter att Lars överklagat

till Svea hovrätt. Den högre instansen upphävde nämligen domen och ålade i
stället honom en värjemålsed. Eden gällde om parterna haft samlag vid det av
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65 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 458. Kärandesidan hade således inte överlämnat målet
till rättens prövning.
66 Detta syftar av allt att döma på så kallat lanugohår som vanligen har försvunnit innan födseln eller efter
7–8 fostermånader (<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lanugoh%C3%A5r>, 2016-
08-23).
67 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 165.
68 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 458.
69 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 458.
70 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 165.
71 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:214, Vt 1916 § 192.



Karin uppgivna tillfället den 17:e september, då hovrätten menade att koncep -
tionen inte kunde ha ägt rum den 18/7. 72 Det kan tolkas som att den högre
instansen hade högre krav än häradsrätten för ett fastställande utan edgång
på grund av ett erkänt samlag.73

I faderskapsrättegången mellan pigan Eda Sehlstedt och arbetaren Alfred
Olofsson, båda från Österforse, Långsele församling, fastställdes faderskapet
delvis på grund av att svaranden medgivit samlag knappt 6 ½ månad före
barnets födelse i oktober 1921.74 Rätten hänvisade i domen även till ”vad övrigt
i målet förevarit”, men vittnesmålen måste betecknas som relativt svaga. De
rörde inte direkt det som skulle bevisas, det vill säga ingen sade sig de facto
ha sett parterna ligga i lag under konceptionstiden. Även under denna andra
undersökningsperiod var det nämligen det som de tre häradsrätterna i första
hand intresserade sig för. Ett vittne vid namn Edit Bohlin berättade exempelvis
att hon hört Eda, som då tjänstgjorde hos Alfreds familj, strax före jul år 1920
berätta ”att hon hade det svårt att hålla svaranden Olofsson från sig om
nätterna”.75 I ett till protokollet bifogat intyg hävdade en grannfru att hon våren
1921, när Eda redan måste ha varit gravid, hört Alfreds mor, som tillika varit
Edas matmor yttra:

Jag har flyttat Edas Säng in i Kammaren men han hade ej skam nog att [inte] gå dit
(sic!) det var ändå samma historia. Jag har haft flera sömnlösa nätter och ofta glälat
(sic!) på honom för att han gick till Eda.76

Bortsett från den hörsägen som stammade från vad Eda själv sagt till Edit
Bohlin, fanns dock alltså ingen utsaga som direkt tydde på att parterna haft
samlag under konceptionstiden. Likväl formulerades domen på följande sätt:

Enär på grund av Svarandens eget erkännande samt vad övrigt i målet förevarit
(min kursivering, RE) svaranden måste anses vara lagligen övertygad att med
Käranden Eda Sehlstedt hava haft samlag å sådan tid att i målet i frågavarande barn
Sara Matilda då, kan ha avlats, prövar Rätten lagligt förklara honom fader till det-
samma.77

Med andra ord ansåg rätten inte att det av svaranden medgivna samlaget
ensamt gällde som ett fullt bevis och således inte att det var liktydigt med ett
erkännande. Det var också av allt att döma logiskt. Olofsson hade nämligen
uppgivit ”i slutet av mars”, vilket var en tidpunkt som sannolikt inte – eller i
varje fall inte med någon säkerhet – omfattades av de 200–300 dagar man vid
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72 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:215, Ht 1916, § 333, bil. U (avskrift av Svea Hovrätts utslag).
73 Målet slutade för övrigt med att Lars svor sig fri, varför Karin blev utan underhåll (HLA, Sollefteå 
häradsrätt, AIa:216, Vt 1917 § 106, 142).
74 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 193, bil. 193 A, § 272. Olofsson menade sig inte kunna
vara barnafadern eftersom det rörde sig om mindre än 7 månader före födseln.
75 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 193.
76 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 193, bilaga.
77 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:226, Vt 1922 § 272.



denna tid mer eller mindre konsekvent verkade ha börjat tillämpa i edstemat
vid Sollefteå häradsrätt.78 Den 200:e dagen före födseln inföll den 23/3. Utifrån
det övriga som förekommit i målet, har dock rätten uppenbarligen antagit att
parterna haft samlag även tidigare. Gissningsvis har det faktum att de bott i
samma hushåll och vistats under samma tak varit ett indicium som spelat in
för domslutet på samma sätt som det låg till grund för minst ett åläggande om
värjemålsed på 1860-talet (se kapitel 4, sid 188). Det förefaller dock milt sagt
tveksamt om vad som anförts i målet i en formell mening verkligen kan ha gällt
som ett fullt bevis i enlighet med vad som var stadgat i lagen.79

Varken vittnesbevisningen eller vad Olofsson medgav hade bortom rimligt
tvivel indikerat att samlag ägt rum under den juridiska konceptionstiden efter -
som den sista veckan av mars inte ingick i den. Även om rätten ändå valt att
tolka vittnesbevisningen på det sättet, skulle det formellt sett ändå inte ha varit
tillräckligt för ett fullt bevis. Det är därför anmärkningsvärt att man inte i stället
tog till edgångsinstrumentet. 

Nordmaling och Nordingrå
Vid Nordmalings häradsrätt fastställdes under perioden tre faderskap utifrån
enbart den bevisning som förekommit. Samtliga dessa rättegångar ägde rum
efter 1917. I en av dem verkar domen i första hand ha varit baserat på att man-
nen erkände samlag ungefär 8 månader före nedkomsten, det vill säga inom
vad som definitivt måste ha ansetts vara konceptionstiden. Han gjorde sig
emellertid besväret att instämma den barnmorska som bistått vid förloss-
ningen, som var säker på födseln inträffat högst en vecka för tidigt.80 Käran-
deombudet begärde å sin sida in ett intyg från provinsialläkaren där denne
däremot konstaterade att ”inget med bestämdhet” talade för att barnet inte
kunde vara fött en månad för tidigt.81 I domen ansåg rätten att det ”måste anses
utrett” att parterna haft samlag vid ett tillfälle då konceptionen kunde ha ägt
rum. I likhet med fallet Sehlstedt mot Olofsson i Sollefteå motiverades den
med vad svaranden själv medgivit, samt vad som i övrigt hade förekommit.82

Det senare syftade i detta fall utan tvekan på provinsialläkarens utlåtande.83

Även i Nordingrå fastställdes ett faderskap utifrån i stort sett samma pre mis -
 ser – för att mannen erkände könsumgänge vid två tillfällen ungefär 8 månader
före nedkomsten. Det hjälpte därför föga att han förnekade det datum när kon-
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78 Jfr HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:223, Ht 1920 § 173; AIa:226, Vt 1922 § 283.
79 1734 års lag, RB 17:29–30, vilka paragrafer var tillämpliga fram till 1948, då, som framkommit ovan, en
ny rättegångsbalk infördes.
80 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 197.
81 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 274, Ht 1921 § 193, § 252, AIa:161, Vt 1922 § 57, 
§ 132.
82 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Vt 1922 § 132.
83 Förutom att kvinnan självt hörts i målet och uppgivit att hon inte haft samlag med någon annan än
svaran den, hade nämligen inget förekommit i målet utöver mannens medgivande, intyget från provinsial -
läkaren och hörandet av barnmorskan. 
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ceptionen ägt rum enligt käranden.84 I dessa fall kan det ha spelat in att inga
av dessa män hade något biträde i rättegången. Ett sådant hade antagligen upp-
lyst om att det knappast var lönt att bestrida faderskapet, om man samtidigt
medgav samlag med käranden vid en tidpunkt som utan tvekan ingick i den
enligt praxis möjliga konceptionstiden. Som berörts, hade det i så fall behövt
vara uppenbart att barnet inte kunde ha avlats vid det uppgivna tillfället.85

Arbetaren Klas Hörnlund, som stämts till 1922 års höstting i Nordmaling av
barnavårdsmannen Magnus Söderberg och arbetardottern Antonia Forslund
i Hörnefors, hade däremot försett sig med ett ombud. Exakt vilken roll denne
(sakföraren J. F. Jakobsson) spelade är omöjligt att avgöra, men i detta fall för -
nekade svarandesidan enligt protokollet ”samlag å sådan tid att i målet före -
kommande barn kunde ha avlats”.86 Trots denna betydligt klokare strategi
slutade även detta mål med att faderskapet fastställdes utan edgång.87 Det
förefaller av allt att döma ha berott på målets huvudvittne Anna Elina Åkerlund.
Hon berättade att Hörnlund för henne medgivit att han under pingsthelgen
1921 ”varit tillsammans med Antonia Forslund”, vilket vittnet på rättens fråga
uppgav vara detsamma som att de haft samlag.88 Det var en tidpunkt som
sammanföll ganska precis med när konceptionen bör ha ägt rum.89Hans ombud
medgav också att Magnus besökt Antonia under nämnda pingsthelg, men häv -
dade att han hade lämnat hennes bostad tillsammans med en kamrat. Trots
det menade rätten att det ”måste anses utrett” att parterna haft samlag vid en
tidpunkt då Antonias son kunde ha avlats.90 Den hörsägensbevisning som
vittnet Åkerlund förmedlat om att svaranden för henne medgivit samlag med
käranden ungefär 9 månader före barnets födelse förefaller således ha varit
avgörande. Även om man bortser från lagberedningens yttrande från förarbetet
till Lag om barn utom äktenskap om att ett fullt bevis i faderskapsrättegångar
”knappast någonsin” kunde åstadkommas med hjälp av vittnesbevisning, är
det dock ändå svårt att se hur enbart Åkerlunds utsaga kunde anses utgöra ett
sådant.91 I andra typer av mål fordrades normalt två samstämmiga vittnen för
att ett fullt bevis skulle anses föreligga. Inte minst därför är det uppenbart att

84 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 28 bil. By, § 48 och § 59 (utslaget). Enligt käranden hade
hon blivit gravid drygt 9 månader och 11 dagar innan födseln, men i utslaget slås fast att barnet ”onekligen
kan ha avlats” vid de av svaranden medgivna samlagen.
85 Lag om barn utom äktenskap, § 26. I lagens förarbete uppges också att det ålåg mannen att styrka varför
han ändå inte kunde vara barnets far om han haft samlag med kvinnan under konceptionstiden och ville
bli friad. Bland de möjliga omständigheter som nämns är: om kvinnan redan tidigare var gravid, om ”man-
nen vid samlaget var impotent” och ”rasegendomligheter som med säkerhet visa, att fadern icke kan 
tillhöra den ifrågavarande mannens ras” (Lagberedningen 1915, s. 159f.). 
86 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Ht 1922 § 88.
87 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:162, Vt 1923 § 89.
88 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Ht 1922 § 155.
89 Pingst år 1921 inföll 14–16/5. Barnet föddes knappt 9 månader senare, den 9/2 1922.
90 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:162, Vt 1923 § 101.
91 Lagberedningen 1915, s. 166.



kärandesidan favoriserades i detta fall eftersom det bara fanns ett vittne.92

I ytterligare ett fall från Nordmaling fastställdes faderskapet på ett liknande
sätt utifrån vittnesmål från två personer, för vilka svaranden erkänt att han
legat med käranden ungefär 8 månader och 3 veckor innan barnets födelse. 93

Efter påtryckningar från rätten erkände också svaranden att han följt käranden
hem efter att de varit på dans vid tillfället i fråga. Han uppgav att han då ”ömsom
setat och legat med henne”, men förnekade att de hade haft samlag.94 Dessa
medgivanden kan naturligtvis ha spelat in när rätten konstaterade att det ”i
målet måste anses styrkt” att han kunde vara far till barnet.95 Utifrån den legala
bevisteorins princip om två samstämmiga vittnen kan det förvisso också förefalla
mer logiskt att faderskapet som i detta fall fastställdes utifrån två hörsägens -
vittnen snarare än ett. Icke desto mindre hade ingen sett parterna ligga i lag
och enligt ovan skulle som sagt inte heller indicier normalt räcka för ett fader -
skapsfastställande. Även detta domslut framstår således som ett avsteg från vad
som förefaller ha varit normal praxis för att ett fullt bevis skulle anses föreligga. 
Ett mål i Nordingrå från 1912–13 innehöll snarlika omständigheter. Det

vilade främst på ett vittnesmål från torparen Petrus Vestin. Tillsammans med
svaranden, torparen August Svartlund från Överdal, Vibyggerå församling,
hade denne en sen kväll ungefär nio månader före barnets födelse, besökt den
kärande bonddottern Berta Lindgren i Norrgällsta, Vibyggerå församling. De
hade stannat hela natten och Vestin berättade att Berta och August varit ensam -
ma i köket i flera timmar medan Vestin vistats i kökskammaren tillsam mans
med Bertas syster. August hade även för vittnets bror Olof Vestin vid ett senare
tillfälle berättat att ”han vid framkomsten till Norrgällsta legat en stund med
käranden”, men inför rätten bestred han dock att det avsett det omvitt nade
tillfället.96 Ett, som i detta fall, möjligt samlag inom den normala koncep tions -
tiden hade normalt inneburit edgång, men även i detta fall fastställdes fader -
skapet direkt då rätten menade att ”svaranden genom hvad i målet [före kom -
mit] […] måste anses öfvertygad att vara fader till kärandens ifrågavarande
[….] flickebarn”.97 En skillnad jämfört med de nyss nämnda fallen från
Nordmaling var dock att ett vittne hade varit närvarande och därför kunnat
intyga att parterna varit ensamma i köket vid det ifrågavarande tillfället.
Svartlund hörde till dem som överklagade och hovrätten ansåg intressant nog
att det inte var till fullo styrkt att parterna haft samlag. Eftersom överdomstolen
fann att ”bindande liknelser och omständigheter” ändå hade förekommit,
ålades han i stället värjemålsed, varpå han svor sig fri på vårtinget 1913.98 Även
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92 1734 års lag, RB 17:29.
93 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:158, Vt 1919 § 19, § 77.
94 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:158, Vt 1919 § 19.
95 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:158, Vt 1919 § 77.
96 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:141, Vt 1912 § 10. 
97 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:141, Vt 1912 § 25.
98 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:142, Vt 1913 § 6, § 52, § 78.



om det inte framgår explicit av domskälen ansåg uppenbarligen hovrätten, till
skillnad från häradsrätterna i både Nordingrå och Nordmaling, att ett erkän -
nande inför ett eller flera av målets vittnen inte skulle gälla som ett fullt bevis.
I dessa fall förefaller det alltså som att båda häradsrätterna gjort avsteg från
normal praxis i högre instans, vilket ju också bekräftas av det som lagbered -
ningen skrev år 1915 om att ett fullt bevis i faderskapsrättegångar i princip
inte kunde åstadkommas genom vittnesmål.

Sammanfattning
I detta avsnitt har ingått mål som härrör från såväl före som efter att Lag om
barn utom äktenskap börjat tillämpats. Så har gjorts eftersom inget tyder på
att den nya lagen i sig hade någon nämnvärd betydelse för de fall där faderskapet
fastställdes utan inblandning av edgång. I Sollefteå var anledningen i fyra av de
fem fall där så skedde att mannen inför rätta erkände samlag vid en tidpunkt
då häradsrätten ansåg att barnet i juridisk mening kunde ha avlats, vilket i prak-
tiken var liktydigt med ett erkännande av faderskapet. Därmed ansågs också
att ett fullt bevis förelåg. Rätten bortsåg härvidlag från invändningar om preven -
tiva medel. Ett av domsluten kan dock kanske anses som disku tabelt på grund
av att det var tveksamt om barnet kunde ha avlats vid det tillfälle som svaranden
medgivit. Efter överklagan ändrade också Svea hovrätt den domen till värje-
målsed, varför det således verkar som att den högre instansen hade högre krav
beträffande ett erkännande på grund av ett medgivet samlag. Det femte fallet
från Sollefteå får definitivt ses som ett tydligt gynnande av kvinnans och barnets
sak, då det var ännu mer osäkert om ett av svaranden medgivit samlag ägt rum
inom konceptionstiden. I stället vägdes även andra indicier in och såvitt kan
utrönas från lagberedningens yttrande i förarbetet till 1917 års Lag om barn
utom äktenskap fastställdes normalt inte faderskap på sådana grunder.
I Nordingrå och Nordmaling avkunnades i ett mål vardera fällande domar

som var grundade på att mannen erkänt att han legat med kvinnan ca 8 måna -
der innan födseln, varför de således knappast var diskutabla i en juridisk mening.
Av andra fall framgår intressant nog att omvittnade erkännanden inför andra
personer, eller med andra ord hörsägen från svarandens mun, ansågs som kom -
prometterande vid dessa båda rätter. Av ett överklagat fall från Nordingrå framgår
att dylik hörsägensbevisning inte värderats lika högt av Svea Hovrätt, varför
domen ändrades till värjemålsed. Hovrättens domslut styr  ker lagbered ningens
påstående om att enbart vittnesbevisning inte ansågs tillräckligt för att fastställa
ett faderskap utan edgång. Således före kom vid samt liga de tre häradsrätterna
minst ett fall där faderskapet fast ställdes på vagare grun der än vad som bör ha
varit rådande beviskrav enligt normal domstols praxis.

Edgång

I detta avsnitt behandlas de mål där endera parten ålades edgång. Inledningsvis
undersöks benägenheten att fullgöra edgångsproceduren för såväl männen
som kvinnorna. Därefter jämförs utifrån vilken bevisning edgångsbesluten
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fatta des. Det görs i separata avsnitt för de mål där kvinnorna ålades fyllnadsed
för att styrka käromålet, respektive de där männen fick möjligheten att svära
sig fria genom värjemålsed. 
Även om det rör sig om relativt få fall var det vanligare att männen svor sig

fria under åren kring 1918 än vad som var fallet drygt 50 år tidigare. Underlaget
är för litet för att spekulera i skillnader mellan de tre häradsrätterna och
huruvida sådana hängde samman med normer i lokalsamhället, men samman -
taget fullföljde en tydlig majoritet, eller 9 av 12 män en utdömd värjemålsed,
jämfört med 6 av 30 under 1860-talet.99 Sex av de nio män (se tabell 62, sid.
334), som genom att svära sig fria undkom ansvar under denna andra under -
sök nings period, gjorde det innan Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft
vid nyåret 1918. Därefter, under de första åren den nya lagen tillämpades, var
det bara en man vid vardera häradsrätt som ålades att värja sig med ed, vilka
samtliga svor sig fria. Två av dessa värjemålseder, de i Nordmaling och
Nordingrå, beslutades dock av Svea hovrätt efter att männen överklagat ett
beslut om fyllnadsed, respektive en direkt fällande dom. Även i två av de fall
där män värjde sig med ed före 1918 var det hovrätten som utdömt edgången.
Det ena av dessa hade överklagats av mannen.100 Räknar man bort de fall där
hovrätten var inblandad var det fem av åtta män vid de tre häradsrätterna som
svor sig fria.101 Samtliga fyra män som via hovrätten ålades en ed fullföljde
således edgången. Beträffande de tre fall där männen överklagat hade väl
kanske inte heller något annat varit att vänta, även om de i likhet med alla
andra var skyldiga att infinna sig hos prästen för undervisning om edens vikt
och erhållande av det nödvändiga intyget innan de fick avlägga eden. Det är
dock svårt att se vad nyttan med ett överklagande annars skulle ha varit.
Eftersom en helt friande dom knappast var att vänta, får man anta att dessa
tre män redan i utgångsläget var inställda på att fullfölja edgången. Icke desto
mindre svor sig alltså även en majoritet av de övriga fria.
I den mån de svor falskt, ska ökningen av fullgjorda värjemålseder i jäm -

förelse med 1860-talet sannolikt ses mot bakgrund av en minskad rädsla att
mista sin plats i evigheten. Det var av allt att döma en följd av samhällets
begynnande och ökade sekularisering. Inte minst efter konventikelplakatets
avskaffande 1858, genom vilket statskyrkan förlorade sin monopolställning,
hade en process inletts som försvagade dess makt och kontroll över med -
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99 Se kapitel 4, sid. 208ff. Som framkom i kapitel 4 var benägenheten att fullgöra en värjemålsed antagligen
i viss mån beroende av normer i lokalsamhället angående hur accepterat det var för männen att undandra
sig det ekonomiska ansvaret.
100 Se det ovannämnda fallet från Sollefteå mellan Karin Vestman och Lars Eriksson sid. 316ff, där fader-
skapet hade fastställts av häradsrätten. Det andra var det ogillade målet vid Nordingrå häradsrätt mellan
Anna Svärd och Petter Boström, där käranden efter överklagan fick domen ändrad till värjemålsed 
(se vidare sid. 335 nedan). 
101 Ett av dessa mål är ofullständigt då något domslut inte hittats, varför det räknas som att mannen inte
svor eden eftersom det i så fall hade framgått av domboken.



borgarna.102 Kyrkotukten försvagades successivt under andra halvan av 
1800-talet. År 1863 avskaffades exempelvis nattvardstvånget. År 1888 togs
när varo plikten vid husförhören bort, vilket omgående påverkade uppslut -
ningen vid dem.103 Redan 1910, det vill säga före denna undersökningsperiods
början, del tog enligt religionssociologen Anders Bäckström inte längre en
majoritet av Sveriges befolkning i ”det kyrkliga gudstjänst- och nattvards -
livet”.104 Religionen var nu inte längre som förut en lagstadgad plikt, utan blev
mer av ett fritids int resse. Denna förändring hade även ett samband med den
allmänna moderni seringen och den därmed sammanhängande uppluckringen
av det tätt sam man  bundna traditionella lokalsamhället.105 Folkrörelsernas
framväxt har också betonats i samband med diskussioner om religionens
minskade inflytande vid denna tid.106 Tidigare hade kyrkan enligt Bäckström
legitimerat ”människors handlande bokstavligen från vaggan till graven”.107

Under tiden mellan denna avhandlings undersökningsperioder hade inte minst
avståndet mellan den lokala prästen och medborgarna ökat. Tidigare hade
kyrkans män genom sin direkta inblandning i styrandet av socknarna varit
personligt bekanta med ett större antal av invånarna.108 Av allt att döma var
alltså en konsekvens av denna begynnande sekulariseringsprocess att allt färre
trodde att ett falskt intygade med två fingrar på bibeln betydde att man för
alltid var en förtappad själ.109

Juristen och riksdagsmannen Jakob Pettersson (1866–1957) uttryckte oro
vid 1911 års fattigvårdsmöte över att allt fler män inte verkade tveka inför att
svära sig fria och i det påståendet ligger utan tvekan implicit en uppfattning
om att de flesta svor falskt.110Om man antar att i varje fall en ganska betydande
majoritet av de stämda männen i faderskapsrättegångar var de verkliga fäderna,
så ger SCB:s undersökning av faderskapsmål från år 1913 belägg för hans
farhågor. Där framkom att en knapp majoritet (53 procent) av de män som
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102 Se t.ex. Stefan Gelfgren, Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering: Evangeliska fosterlands-
stiftelsen 1856–1910, Skellefteå 2003, s. 192.
103 Bäckström 1984, s. 143.
104 Bäckström 1984, s. 143.
105 Se exempelvis Bäckström 1984, s. 148f. Som nämnts ledde folkökningen till att antalet obesuttna sköt
i höjden. Dessa grupper var enligt Bäckström de ”som först drog sig ur sockengemenskapen och därmed
nattvardslivet”, något som indirekt synes ha påverkat även lagstiftningen på detta område (Bäckström
1984, s. 143f, 151). Den snabbt växande arbetarrörelsen under decennierna kring förra sekelskiftet 
rekryterade främst sina medlemmar ur de obesuttna grupperna, och deras ledare var enligt Bäckström 
ytterst kritiska mot kyrkan, som man såg som en bundsförvant till de besuttna grupperna. Kritiken var
dock snarare riktad mot kyrkan än mot religionen. De arbetare och övriga obesuttna som var religiöst 
aktiva återfanns främst i frikyrkorna (Bäckström 1984, s. 149; Bäckström 1999, s. 12).
106 Gelfgren 2003, s. 191.
107 Bäckström 1999, s. 11.
108 Bäckström 1984, s. 140f.
109 Per Bolin-Hort anser också att en begynnande sekularisering hade betydelse för utgången av fader-
skapsrättegångar i Simrishamn under 1800-talets sista decennier (Bolin-Hort 1998, s. 59f). 
110 Fredrik Sebart (utg.), Förhandlingarna vid Svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte 
i Stockholm den 28–31 mars 1911, Stockholm 1911, s. 227f.



ålagts värjemålsed fullgjorde proceduren och svor sig fria.111 Även om officiell
statistik av äldre datum saknas tyder allt, inklusive ovan presenterad och refe -
re  rad forskning, på att rädslan för att svära falskt hade minskat betydligt.112

Som berörts tidigare är det naturligtvis fullt tänkbart att åtminstone någon eller
några av dem som svor sig fria också var felaktigt utpekade. Som även fram -
kommit i kapitel 4 framstår dock kvinnorna i dessa rättegångar gene rellt sett
som betydligt mer trovärdiga än de stämda männen, vilket styrks av att samtliga
18 kvinnor vid de tre häradsrätterna som ålades fyllnadsed också full gjorde
edgången.113 I alla dessa fall, liksom de fem vid Sollefteå härads rätt under 
1860-talet, gjorde kvinnorna det också utan att protokollen avslöjar någon tve -
kan i ett enda fall. De infann sig exempelvis utan undantag i tid hos prästen för
den sedvanliga undervisningen om edens vikt och vådan av mened. Enligt de till
häradsrätten bifogade intygen från pastorsämbetet ansågs några kvinnor endast
ha försvarlig kristendomskunskap. Trots det har inte någon av prästerna anteck -
nat på intygen att de var tveksamma till att kvinnorna kunde anförtros eden. 

Fyllnadsed

Det behöver knappast diskuteras att den nya lagen hade stor betydelse för
målens utgång. Av 19 edgångsbeslut vid de tre häradsrätterna från och med
1918 valdes fyllnadsed i 18 fall.114 Det råder därmed ingen som helst tvekan
om vilken part som ansågs mest tillförlitlig om edgång blev aktuellt, för utifrån
§ 27 i Lag om barn utom äktenskap skulle man alltså nu välja den som anfört
de mest trovärdiga uppgifterna.115 Beträffande vilken ed som valdes efter att
den nya lagen börjat gälla föreligger därmed inte heller några nämnvärda skill-
nader mellan rätterna. Det är dock självklart relevant att titta närmare på
vilken bevisning som presenterats i några av målen där fyllnadsed utdömdes,
vilket görs genom en genomgång av varje häradsrätt för sig.

Sollefteå
Mot bakgrund av vad som framkom i det redan nämnda fallet Näsholm/Eriksson
mot Skog, som först ogillades och sedan ändrades till fyllnadsed, är det extra
intressant att titta närmare på de övriga fem fall där Sollefteå häradsrätt 
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111 SCB 1917, s. 13.
112 Förutom att 80 procent i föreliggande studie inte svor sig fria under 1860-talet, har Lindstedt Cronberg,
Furuhagen och Lisbeth Rudin som sagt också kommit fram till liknande resultat för tidigare perioder
(Lindstedt Cronberg 1997, s. 157; Furuhagen 1996, s. 179f; Rudin 1990, s. 36). Se forskningsläget, kapitel
1, sid 25f.
113 Det är därför inget vågat påstående att anta att de flesta män var korrekt stämda. 
114 För liknande resultat se Ingela Emnegard, ”Oäkta barn och deras fäder. En undersökning av förhand-
lingarna i faderskapsmålen i och med 1917 års lag om barn utom äktenskap”, opublicerad B-uppsats, 
Historiska institutionen, Stockholms universitet, vårterminen 1996, s. 10. Hösten 1920 valde Stockholms
rådhusrätts första avdelning fyllnadsed i 10 av 12 fall som avgjordes genom edgång.
115 Lag om barn utom äktenskap, § 27; Lagberedningen 1915, s. 169f.
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116 För en lekman kan det ju förefalla som att ett sådant skriftligt bevis mer eller mindre skulle kunna
gälla som ett medgivande av faderskapet och därmed utgöra ett fullt bevis. Det var dock inte att likställa
med ett bevittnat faderskapserkännande enligt § 9 och § 20 i Lag om barn utom äktenskap. Som i många
andra av de undersökta målen angavs domskälen i detta fall enbart till ”med avseende av vad i målet 
förekommit”, varför det inte är möjligt att få närmare vetskap om hur rätten resonerat (HLA, Sollefteå
häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 202). 
117 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 202, AIa:221, Ht 1919 § 10, § 238.

Tabell 61. Faderskapsmål som avgjordes genom edgång vilka väcktes vid
Sollefteå (1918–21), Nordingrå (1918–23) och Nordmalings häradsrätt
(1918–22).

Kommentarer: Siffrorna inom parentes är antalet fullgjorda eder. Även i ytterligare ett fall utdömde 
Nordmalings häradsrätt fyllnadsed, men det beslutet ändrades till värjemålsed, efter att mannen överklagat
till Svea Hovrätt, varför det förts till kolumnen för ”Värjemålsed utdömd av Svea Hovrätt”. 

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:218–227 (Vt 1918 – Ht 1922), Nordingrå häradsrätt,
AIa:147–153 (1918–1924) och Nordmalings häradsrätt, AIa:156–165 (1917–1926).

utdömde en fyllnadsed. I två av dem erkände männen att de haft samlag med  
kvinnan, men hävdade att tidpunkten var sådan att de inte ansåg sig vara barna -
fadern. Till skillnad från de ovan refererade fallen, där männen fälldes utan att
edgång utdömts, ansåg rätten i dessa fall att faderskapet inte var helt styrkt i
juridisk mening, varför fyllnadsed utdömdes. Precis som vad gällde värjemålsed
fordrades alltså för fyllnadsed formellt att så kallat halvt bevis förelåg. I det ena
fallet påstod svaranden att han inte träffat käranden under koncep tions tiden.
Av ett brev som denne, skogsarbetaren Rune Persson i Gåstjärnsberget, 
Graninge församling, skrivit till käranden, sömmerskan Anna Sjulsson på 
Graninge bruk, framgick dock att han redan hade bidragit till barnet med ett
okänt belopp.116 Efter att Annas ombud lämnat in brevet till rätten, hävdade
svaranden att han betalat enbart av medkänsla. Mot Runes nekande ansåg inte
Sollefteå häradsrätt att det som stod i brevet räckte för en direkt fällande dom,
varför man i stället valde fyllnadsed, då man uppenbarligen ansåg att halvt
bevis förelåg. Någon annan bevisning än sammanlagt fyra brev från Rune till
Anna lades nämligen inte fram.117

I det andra fallet där fyllnadsed utdömdes efter att mannen medgivit samlag,
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erkände han könsumgänge med käranden i maj månad 1919, men hävdade
ändå att tidpunkten omöjliggjorde att han kunde vara barnafadern. Barnet
föddes den 4/12. Början av maj var således mer än sju månader före födseln,
det vill säga det tidsintervall utifrån vilket den ovan nämnda Nils Oskarsson
fastställts vara barnafadern utan edgång (jfr sid. 315f). Sannolikt var det dock
den oprecisa tidpunkten och att delar av maj föll utanför 200-dagarsgränsen
som gjorde att fyllnadsed valdes och att käranden ålades att svära på att hon
haft samlag med svaranden vid något tillfälle ”från och med den trehundrade
till och med den tvåhundrade dagen före den 4/12 1919”.118 Vad mannen
medgivit om tid punkten i detta mål påminner således även en hel del om det
utan edgång fastställda mellan Eda Sehlstedt och Alfred Olofsson. Det avgjordes
ett par år senare, men ingenting tyder på att praxis beträffande den tidsperiod
som ingick i edstemat utvecklades under den tiden (se ovan sid. 306). Bortsett
från om rätten helt enkelt dömt inkonsekvent är den enda tänkbara för -
klaringen till de olika domsluten att Sehlstedt och Olofsson bevisligen bott i
samma hushåll. Tilläggas bör att nämndens personsammansättning till stora
delar var intakt under dessa år.119

I ett tredje fall där kvinnan anförtroddes eden, erkände svaranden, bond -
sonen Jöns Dahlberg från Långsele, att han två nätter, 8 ½ respektive 9 månader
innan barnet föddes i december 1917, hade legat tillsammans med käranden
Beata Hallengren från Sollefteå. Han hävdade att de hade varit påklädda och
inte haft samlag. Målets tre vittnen kunde egentligen inte styrka så mycket mer
än det som Jöns erkänt.120 Efter två danstillställningar hade käranden och
svaran den sovit i samma säng i ett rum som Jöns disponerat tillsammans med
en kamrat. Andra personer hade också sovit i rummet, men ingen hade någon
uppfattning om i fall parterna haft samlag eller ej.121 Förvisso styrktes här att
parterna legat i lag under konceptionstiden på så sätt att de kunde ha haft
samlag, och det räckte uppenbarligen för fyllnadsed på grund av ”vad i målet
förekommit”.122 Precis som i fall där domstolen beslutade om värjemålsed under
1860-talet hjälpte det föga att svaranden hävdade att de bara hade delat bädd.
Ett annat mål i Sollefteå som avgjordes genom att kvinnan avlade fyllnadsed

var mindre komplicerat. Edgångsbeslutet baserade sig helt och hållet på en
trolovningsannons i Sollefteåbladet knappt 12 månader innan barnets födelse.
Svaranden framstod nog därför som allt annat än trovärdig när han påstod att
han inte haft något intimt förhållande med käranden.123

118 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:223, Ht 1920 § 27, § 173. Den tidsrymden omfattade 7/2–18/5 
(se konceptions tabell i Svensk juristtidning 1928, s. 98f).
119 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222–227 (1920–22).
120 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:218, Vt 1918 § 160, § 282, Ht 1918 § 17.
121 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:218, Vt 1918 § 160, bil. 160a, bil. 160b, bil. 160c, § 282.
122 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:219, Ht 1918 § 105.
123 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 86, § 182, § 344; AIa:224, Vt 1921 § 87; Sollefteåbladet
13/7 1918. Barnet hade nog kunnat få status som trolovningsbarn, men det yrkades inte av barnavårds-
mannen i stämningen.
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124 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:221, Ht 1919 § 84.
125 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:221, Ht 1919 § 84.
126 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 341.
127 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 111. Domskälen var endast att rätten ”med stöd av lag
om barn utom äktenskap prövar lagligt att förelägga” Josefina fyllnadsed. 
128 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:159, Vt 1920 § 72.
129 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Vt 1922 § 22, Ht 1922 § 103, § 146.
130 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Ht 1922 § 103.

Ytterligare ett fall vid Sollefteå häradsrätt där fyllnadsed utdömdes är det intres -
santaste i jämförelse med det ovan nämnda mellan Näsholm/Eriksson och
Skog. Den starkaste utsagan var att hustru Eva Söderman från Sollefteå, vilken
var vän med svaranden, hade sett att parterna ”sökt varandras sällskap och
tagit promenader efter mörkrets inbrott”.124 Hon kunde dock inte närmare
ange tidpunkten. Ett annat vittne hade ungefär vid den tid då käranden Josefina
Pettersson blev gravid, ryktesvägen hört att parterna skulle stå i ”intimt för -
hållande” till varandra.125 Svaranden, stationskarlen Fredrik Englund, hade
också erbjudit 500 kronor till barnavårdsmannen – vilket uppenbarligen varit
tänkt som en engångssumma. Inför rätta hävdade han dock att han gjort det
för att vinna tid och nekade till att han någonsin haft samlag med Josefina.126

Mot bakgrund av denna tunna bevisning – ingen hade ju sett något utöver att
parterna varit i varandras sällskap när det varit mörkt – tog rätten på vårtinget
1920 beslutet om fyllnadsed. I detta fall är det således tydligt att man valde att
tro på kvinnan och utifrån vittnesbevisningen framträder här en inkonsekvens
i rättens agerande jämfört med tre av de ovan refererade fall som ogillades (se
ovan sid. 311f).127 Det finns dock en möjlighet att Englunds erbjudande till
barna vårdsmannen även spelat in för detta domslut.

Nordmaling
Av de sammanlagt 18 fall i denna undersökning som avgjordes i Nordmaling
efter 1917, tillgreps edgång som utväg i 10 fall. I samtliga dessa mål utdömde
häradsrätten fyllnadsed för kvinnan. Nio av dessa domar gick emot svarande-
sidans yrkande. I det tionde gick svaranden med på att kvinnan fick gå fyllnads -
ed efter att hennes ombud yrkat på det.128 Många av dessa fyllnadsedsbeslut
vilade på relativt vaga grunder. I ett fall erkände exempelvis svaranden att käran-
den städat hans bostad under konceptionstiden i början av 1921, men som
många andra förnekade han att de haft samlag. Ett vittne kunde dock förmäla
att han hade sett parterna ligga på en säng i mannens hem en morgon i februari
1921, låt vara att de då varit påklädda. När vittnet kommit in i rummet hade
svaranden yttrat: ”här ligger vi och har det trevligt”.129 Bevisvärdet kan därmed
kanske i detta fall sägas ha legat i ett sorts mellanläge mellan att någon endast
sett parterna tillsammans och att de legat avklädda i en säng under koncep-
tionstiden. I likhet med många andra fall motiverades inte domen närmare.130

Kärande i ett annat fall där fyllnadsed utdömdes var pigan Agda Ulander i



Baggård, Nordmalings socken, som tillsammans med barnavårdsmannen
Gustaf Lindahl, stämt bondsonen Klas Nilsson från grannbyn Ledusjö. Det
enda som kunde beläggas genom vittnesutsagor i det målet var att parterna
setts tillsammans, samt att Agda ganska ofta varit ensam hemma då hennes
husbonde var bortrest och att traktens ungdom inklusive svaranden vid sådana
tillfällen besökt henne. En sådan gång hösten 1922 hade vittnet Johan Viktor
Nordell från Ledusjö en kväll haft sällskap av käranden och svaranden under
delar av sin promenad hem, men vart de tagit vägen sedan de skiljts åt kunde
Klas inte upplysa om. Trots denna relativt svaga bevisning ansåg häradsrätten
att det fanns anledning att tro att parterna haft samlag vid en sådan tidpunkt
att Klas kunde vara barnafadern. Barnet föddes i detta fall den 11/7 1923, och
bör således ha avlats nämnda höst, vilket kan ha varit anledningen till att fyll -
nadseden stod kvar i detta fall även efter att Nilsson överklagat till hov rätten.131

Icke desto mindre fanns alltså inget som direkt indikerade något utöver att
par terna hade varit i varandras sällskap och inte heller specificerades tid -
punkten närmare även om hösten året före sammanföll med konceptions -
tiden.132 I linje med vad Ivar Afzelius påstod år 1879 indikerar inte minst detta
fall att även högre instanser kunde tänka sig att göra avkall från de formella
kraven för halvt bevis och utdöma edgång på ganska vaga grunder. Mot den
bakgrunden förefaller därmed inte häradsrättens dom att ha avvikit på något
uppseendeväckande vis från vad som verkar ha varit normal praxis. 
Också i ett annat mål från Nordmaling, där hovrätten fastställde härads -

rättens fyllnadsedsbeslut, hade det utan tvekan varit möjligt att med juridiska
argument motivera en ändring. Där förekom två vittnesmål som i princip inte
tillförde något av relevans.133 Det ena vittnet hade exempelvis ”aldrig hört
svaranden föra något uttalande som tytt på att parterna stått i något närmare
för hållande till varandra”. Häradsrätten hade emellertid i protokollet slagit
fast att det var ”ostridigt” att käranden tjänat i svarandens hem under fem års
tid, vilket inkluderade åtminstone delar av konceptionstiden.134 Som domskäl
uppgavs i likhet med de flesta andra fyllnadsedsfall endast standardfrasen ”med
anledning av hvad i målet i förekommit”, vilket i detta fall måste syfta på pig -
tjänsten.135 Det faktum att parterna bevisligen vistats under samma tak under
den tid då barnet kunde ha avlats ansåg uppenbarligen både häradsrätten och
hovrätten som en för mannen tillräckligt besvärande omständighet.136 Det -
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131 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:162, Ht 1923 § 40, 164, AIa:163, Vt 1924 § 35, § 76 (häradsrättens
utslag), Ht 1924 § 26, 132 (avskrift av Svea Hovrätts utslag finns i bil. 132A), AIa:164, Vt 1925 § 32, 
§ 100, § 149, Ht 1925 § 24.
132 I Nordmaling tillämpades som sagt 200–300 dagar konsekvent i edstemat vid denna tid, vilket för ett
barn fött den 11/7 inföll mellan den 14/9 och 23/12.
133 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Vt 1922, § 252, Ht 1922, § 85, AIa:162, Vt 1923 § 11, Ala:163,
Vt 1924, § 22, § 107, § 166, Ht 1924 § 11, 84, AIa:164, Vt 1925 § 30, Ht 1925 § 21.
134 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Ht 1922, § 85.
135 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Ht 1922, § 104.
136 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:164, Vt 1925 § 164 (avskrift av Svea Hovrätts utslag finns i bil.
164A).



samma gäller ytterligare tre rättegångar vid Nordmalings häradsrätt, vilka inte
överklagades till den högre instansen.137

Det återstår emellertid att redogöra för de fyllnadsedsdomar vid denna rätt
där bevisningen var allra svagast. Kakelugnsmakaren Olof August Lundkvist i
Rundvik uppgav i rättegången mellan hans hushållerska Ada Fahlgren och
målaren Björn Backlund i Nordmaling att Björn under den tid Ada tjänade hos
Lundkvist avlagt nattliga besök hos henne. De hade även druckit kaffe en
söndagsmorgon. Emellertid hade samtliga omvittnade tillfällen ägt rum efter
barnets födelse, vilket i det fallet var hela underlaget för rättens antagande att
det fanns anledning att tro att Backlund kunde vara barnafadern, varför
fyllnadsed utdömdes.138 Underlaget för en fyllnadsed i ytterligare ett fall
utgjordes, förutom kvinnans egna uppgifter om att parterna varit fästfolk och
haft samlag nio månader före barnets födelse i december år 1919, endast av
att svaranden medgav att han besökt käranden vid ett tillfälle hösten samma
år, det vill säga vid en tidpunkt då hon bevisligen redan var gravid.139 I dessa
båda fall är det mycket tydligt att rätten valt att tro på kvinnan, trots bristfällig
bevisning. De överklagades dock inte, varför ingen jämförelse med den högre
instansens handläggning är möjlig.
Svea Hovrätt ändrade däremot ett annat fyllnadsedsbeslut från Nordmaling

till värjemålsed.140 Någon närmare motivering till hovrättens beslut finns inte
i utslaget, men uppenbarligen ansågs inte målets vittnesutsagor vara tillräckligt
starka, vilket ger ytterligare belägg för att Nordmalings häradsrätt kunde accep -
tera en jämförelsevis svag bevisning. I detta fall inkallade kärandesidan två av
kvinnans tidigare arbetskamrater på Levars hotell strax norr om Nordmalings
kyrkby. De intygade båda att barnamodern Agata Eriksson varit anställd där
hösten 1921. Den ena kvinnan berättade att Agata då vid flera tillfällen varit
ensam med svaranden, som hette Frans Stenlund, i det sovrum som hon delat
med Agata. Det andra vittnet uppgav att hon en kväll samma höst sett parterna
tillsammans på en balkong.141 Det som sannolikt fick hovrätten att riva upp
beslutet om fyllnadsed var att barnet kom till världen den 21/2 1922, och således
utan tvekan hade avlats före hösten 1921. Trots det hade häradsrätten i sin
dom skrivit att det utifrån vad som förekommit i målet funnits anledning att
tro att parterna haft samlag ”å tid” då barnet kunde ha avlats.142 Enligt förarbetet
till Lag om barn utom äktenskap upphörde ju dock presumtionen att gälla om
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137 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa: 157, Vt 1918 § 36, St 1918 § 140; AIa:159, Vt 1920 § 34, St 1920,
§ 11, § 72, AIa:160, Vt 1921 § 7, § 101; AIa: 162, Vt 1923 § 67, § 130, § 203, Ht 1923 § 29.
138 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:162, Ht 1923 § 75, § 168, AIa:163, Vt 1924 § 58, § 78.
139 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 170, § 252, Ht 1921 § 29, § 148. I edgångsutslaget
hänvisas, liksom i fallet Fahlgren mot Backlund, som brukligt till ”vad i målet förekommit” (HLA, 
Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Ht 1921 § 249).
140 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:164, Ht 1925 § 23, AIa:165, Vt 1926 § 27 (avskrift av Svea hovrätts
utslag finns i bil. 27A), § 164, § 208.
141 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:162, Ht 1923 § 166.
142 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:164, Vt 1925 § 148.
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kvinnan redan väntade barn och även i detta fall gjorde hon ju uppenbarligen
det vid de tillfällen vittnesmålen gällde, varför det knappast är förvånande att
hovrätten ändrade utslaget.143 Man kan således misstänka att även fyllnadseds-
besluten i de två nyss nämnda fallen hade ändrats av den högre instansen om
männen hade överklagat. Även det faktum att hov rätten beslutade om värje -
målsed i målet mellan Agata och Frans var dock ett avsteg jämfört med vad som
stipulerades i Lag om barn utom äktenskap, § 26 och § 27 angående edgångs
utdömande. Eftersom värjemålsed utdömdes indi kerar dock den domen ändå
att den högre instansen inte var beredd att sänka beviskraven för fyllnadsed i
lika hög utsträckning som Nordmalings häradsrätt.

Nordingrå
Av Nordingrå häradsrätt utdömdes fyllnadsed i två fall. I det ena målet styrktes
egentligen bara att parterna hade haft en relation. Torparen Johan Holmberg
i Valmsta, Nordingrå hade exempelvis sett att svaranden Agaton Hammarlund
hållit käranden Emma Halvarsson under ena armen efter ett symöte på Nord-
ingrå kommunhem halvtannat år innan barnets födelse. Ett annat vittne hade
ryktesvägen hört att parterna skulle ha varit ”fästfolk”.144 Omständigheterna
i målet påminner för övrigt en del om fallet Agda Ulander mot Klas Nilsson i
Nordmaling i så måtto att käranden vid tiden för barnets påstådda avlelse i juli
1922 hade varit barnvakt hos torparfamiljen Emil Hultgren på Nordingrå präst-
bord och således den enda vuxna person som varit närvarande i huset.145 Den
enda vittnesbevisning som gällde det tillfället levererades av Elin Elisa Nilsson
från Nordingrå, som sett Agaton gå i riktning mot Hultgrens hus, där hon visste
att Emma vistades den aktuella kvällen den 9/7 1922. Hon reserverade sig dock
med att det fanns ett vägskäl mellan den plats där observationen skett och
Hultgrens hus. Således kunde hon inte intyga att svaranden fortsatt ända fram,
utan han kunde lika gärna ha valt en annan riktning vid vägskälet.146 Inte minst
eftersom ingen sett honom gå in i huset kunde målet utan tvekan lika gärna
ha ogillats i brist på bevis, vilket ju blev fallet i målet mellan Maria Holm och
Bengt Frisk (se sid. 311), som avgjordes av samma rätt ett par år tidigare.147 I
stället blev det fyllnadsed ”på grund av vad i målet förekommit”, trots att den
enda nämnvärda skillnaden jämfört med det målet var just observationen av
att Agaton hade gått i riktning mot Hultgrens hus.148 Ska man hårdra det, hade
i likhet med Holm mot Frisk, egentligen bara styrkts att parterna hade umgåtts.

143 Lagberedningen 1915, s. 159. Se även lagtexten i Lag om barn utom äktenskap, § 26.
144 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:152, Ht 1923 § 12, AIa:153, Vt 1924 § 12.
145 Vittnesmålet härrörde sig från den 9/7 1922, vilket så när som på en dag var 10 månader före barnets
födelse den 8/3 1923 (HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:152, Vt 1923 § 74, Ht 1923 § 28).
146 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:152, Ht 1923 § 28. 
147 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:150, Ht 1921 § 42, AIa:151, Vt 1922 § 11, § 33.
148 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 30. Eden gällde att Emma skulle bekräfta att hon haft
samlag med Agaton natten mellan den 9/7 och 10/7.
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I detta fall är det därmed tydligt att det som talade för käromålet värderats
rela tivt högt på ett liknande sätt som vid Nordmalings häradsrätt, liksom i ett
av fallen från Sollefteå. 
I faderskapstvisten mellan Hulda Sundberg från Risnäs, Vibyggerå och

chauffören Egon Olsson i samma by förekom det säregna att ett vittne uppgav
att han närvarat vid ett tillfälle när svaranden lagt sig tillsammans med käran -
den i hennes säng.149 Vittnet Martin Anderas Norkvist uppgav nämligen att han
en söndagskväll tillsammans med svaranden besökt käranden. De hade gått in
i hennes sovrum och båda hade lagt sig bredvid Hulda. Norkvist underströk att
han själv legat ovanpå sängkläderna och att svaranden legat närmast käran -
den. Huruvida denne legat ovanpå eller under sängkläderna kom Norkvist inte
ihåg. Inte heller sade han sig minnas om han eller svaranden varit den som först
gått därifrån. Svaranden medgav att besöket ägt rum, men hävdade att både
han och vittnet suttit på sängkanten och att det inträffat flera år tidigare, vilket
i så fall var långt innan barnet blev till. Enligt Hulda hade detta besök, som hon
uppgav var det tillfälle då hon blivit havande, ägt rum kort före jul helgen 1922.
Det var på några dagar när nio månader före barnets födelse och efter att vittnet
avlägsnat sig hade hon haft samlag med svaranden.150 Norkvist sade sig inte
minnas tidpunkten, men erinrade sig så småningom att det var under julen,
men inte vilket år.151 Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att
målet slutade med fyllnadsed trots att tidpunkten när parterna legat i lag inte
var till fullo styrkt. Edstemat i häradsrättens utslag var i detta fall att Hulda
endast skulle svära på att hon hade haft samlag med Olsson under december
1922.152 Det förefaller således vara tydligt att det ingick i eden att hon skulle
bekräfta vilket år det handlade om. Det är naturligtvis intressant att kvinnan
tillmättes en så pass stor trovärdighet mot bakgrund av att inget vittne med
säkerhet hade bekräftat att besöket ägt rum under konceptions tiden.

Sammanfattning fyllnadsed
Sammanfattningsvis kan konstateras att det vid alla tre häradsrätter förekom
fall där fyllnadsed för kvinnan valdes framför värjemålsed för mannen, vilka
dock lika gärna kunde ha ogillats på fullt godtagbara juridiska grunder. I 
Sollefteå och Nordingrå var de ett vardera. I båda de fallen var det enda som
styrktes att parterna varit i varandras sällskap vid tillfällen då barnet intekunde
ha blivit till. I fallet från Sollefteå framkom också att svaranden hade erbjudit
barnavårdsmannen en lägre engångssumma i underhåll, vilket han sade sig ha
gjort för att ”vinna tid”. Dessa domar får i viss mån sägas visa på en inkonse-
kvens i jämförelse med ovan refererade fall som ogillades av dessa båda härads-

149 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 20.
150 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 20.
151 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 49.
152 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 60.



rätter. Vid Nordmalings häradsrätt fanns flera exempel på att fyllnadseden
utdömdes på vaga grunder. Där räckte det med att parterna bott under samma
tak när kvinnan blev gravid, något som förvisso också Svea hovrätt ansåg var
tillräckligt för fyllnadsed. Mest anmärkningsvärt är dock att det i Nordmaling
förekom tre fall, där fyllnadseden vilade på att parterna umgåtts vid en tidpunkt
som inte ingick i konceptionstiden. I ett av dem, vilket inte överklagades, styrk-
tes endast att parterna haft en relation efter barnets födelse. I ett annat fanns
vittnesmål på att parterna hade varit ensamma på kärandens sovrum vid ett
tillfälle när hon bevisligen redan var gravid. Efter överklagan till Svea hovrätt
ändrade den högre instansen det fyllnadsedsbeslutet till värjemålsed. Även
om detta indikerar att hovrätten också gynnade kvinnan och barnet genom
att göra uppenbara avsteg från de formella beviskraven även för värjemålsed,
verkar det alltså som att inte minst häradsrätten i Nordmaling var beredd att
gå ännu längre, då man till skillnad från den högre instansen valde fyllnadsed
för kvinnan framför värjemålsed för mannen. 

Värjemålsed

Antalet faderskapsmål som avgjordes med hjälp av värjemålsed är denna under-
sökningsperiod färre jämfört med under 1860-talet, vilket i hög grad beror på
att det blev möjligt att ålägga kvinnan fyllnadsed från och med 1918. Som fram-
kommit ingår i undersökningen endast ett enda fall där häradsrätten ålade
svaranden en värjemålsed efter införandet av Lag om barn utom äktenskap.
Det målet behandlas inledningsvis i detta avsnitt då det är av särskilt intresse
att fråga sig varför Sollefteå häradsrätt för just denna edgång valde mannen
framför kvinnan. Därefter undersöks bevisningen i de totalt sju fall där de tre
häradsrätterna beslutade om värjemålsed under åren närmast före att den nya
lagstiftningen trädde i kraft.153 Förutom eventuella skillnader mellan rätterna
i det avseendet ingår också jämförelser med de refererade fyllnadsedsfallen
från den nya lagens initialskede. Syftet med det senare är att i någon mån
spegla den förändring som införandet av fyllnadseden innebar.

Värjemålsed efter 1917
Det enda värjemålsedsbeslut av senare datum än 1917, som påträffats i denna
studie, utdömdes av Sollefteå häradsrätt på vårtinget 1919. Detta alltså till
skillnad från sex andra i Sollefteå och sammanlagt 18 mål vid de tre härads-
rätterna, där kvinnan i stället anförtroddes fyllnadsed. Rättegången hade ini-
tierats av arrendatorn Erik Anton Berglund i egenskap av barnavårdsman för
spädbarnet Magnhild, som var dotter till tjänarinnan Jenny Edlund i Forsmo,
Eds församling. Svarande var arbetaren Bengt Persson, även han från Forsmo. 
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153 Två värjemålseder utdömdes av Svea Hovrätt efter att en man vardera i Sollefteå respektive Nordingrå
överklagat en direkt fällande dom dit (se tabell 62 och de ovan refererade målen Vestman mot Eriksson
och Lindgren mot Svartlund, se sid. 316ff respektive 321).
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154 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 238.
155 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 238.
156 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 238, § 253. Som så ofta motiverades domen enbart ”med
avseende å vad i målet förekommit”. Bengt svor sig för övrigt också fri på hösttinget 1919 (HLA, Sollefteå
Häradsrätt, AIa:221, Ht 1919 § 11). 
157 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:165, Vt 1926 § 27 (avskrift av Svea hovrätts utslag finns i bilaga).

Tabell 62. Faderskapsmål som avgjordes genom edgång (värjemålsed) 
åren just före Lag om barn utom äktenskap trädde i kraft.

Kommentar: Siffrorna inom parentes är antalet fullgjorda eder. Slutet på det ena målet där värjemålsed
utdömdes av Nordingrå häradsrätt har ej återfunnits, varför det räknats som att mannen inte svor sig fri
(en avlagd ed hade framgått av domböckerna).

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–217 (Vt 1913 – Ht 1917), Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–146 (1912–17) och Nordmalings häradsrätt, AIa:152–156 (1913–17).

Bengt hade i ”något berusat” tillstånd berättat för vittnet August Eriksson att
han haft samlag med Jenny och dessutom sagt att om han blev stämd, skulle
faderskapet ”säkerligen” fastställas.154 Till ett annat vittne hade han i ett samtal
frågat sig om det blev bättre avkomma efter henne, än efter en annan kvinna
som han tydligen också haft ihop det med.155 Jenny hade för övrigt enligt Bengt
varit ”synnerligen påträngande”. Svaranden hävdade att han gjort samtliga
uttalanden på skämt, vilket bör vara anledningen till att han fick möjligheten
att svära sig fri, då han trots allt inte uttryckligen sagt sig vara far till barnet.156

Såvitt framgår av vittnesmålet hade han inte heller sagt något till August Eriks-
son om när han skulle ha haft samlag med Jenny. Eftersom det saknades direkt
vittnesbevisning om att parterna legat i lag, eller ens att de setts tillsammans
under konceptionstiden, är därför det troliga att Sollefteå häradsrätt ansett att
bevisningen var relativt svag och att man av den anledningen valde värjemålsed
framför fyllnadsed. Det finns i vilket fall som helst ingenting i protokollen från
målets rättegångstillfällen som tyder på att Jenny skulle ha ansetts mindre tro-
värdig och därför inte kunnat anförtros en fyllnadsed.
Svea hovrätt tycks för övrigt ha agerat enligt samma princip och valt värje -

målsed i fall med ovanligt svag bevisning. Det framgår bland annat av det
refererade målet från Nordmaling mellan Agata Eriksson och Frans Stenlund.157

Där ändrade hovrätten alltså häradsrättens fyllnadsedsdom till värjemålsed,
vilket som sagt bör ha haft ett samband med att vittnesmålen gällde tillfällen
när Agata redan var gravid. Efter överklagan av kärandesidan beslutade hov -

 
 
 Värjemålseder 

utdömda av 
häradsrätten 

Värjemålseder 
utdömda av  
Svea hovrätt 

Totalt 

 

Sollefteå häradsrätt 1913–17 
 

3 (2) 
 

1 (1) 
 

4 (3) 

Nordingrå häradsrätt 1912–17 2 (1) 1 (1) 3 (2) 

Nordmalings häradsrätt 1913–17 2 (1) 0 2 (1) 

Summa 7 (4)  2 (2) 9 (6)  
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158 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:152, Vt 1923 § 87 (avskrift av Svea hovrätts utslag finns i bilaga).
159 Hovrätten motiverade inte sitt utslag närmare i något av de fall som efter överklagan dit återremit -
terades till häradsrätten.
160 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:210, Vt 1914 § 509. Enligt vittnet hade svaranden varit ”delvis avklädd”
vid tillfället i fråga.
161 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:211, Ht 1914 § 139.
162 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:211, Ht 1914 § 281. I likhet med många andra fall motiverades domen
inte närmare. I målet förekom även ett annat vittne som sett att parterna varit i varandras sällskap sent
under kvällen innan, liksom att de suttit påklädda tillsammans på sängen klockan 10 morgonen efter
(HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:210, Vt 1914 § 509).

rätten även om värjemålsed i det likaledes refererade målet mellan Anna Svärd
och Petter Boström, som först ogillats av Nordingrå häradsrätt. I det fallet hade,
som framgått ovan, ett vittne inte med säkerhet identifierat att det var
svaranden han sett komma ut från kärandens bostad en tidig morgon under
konceptions tiden (se sid. 311), även om han tyckt sig känna igen dennes
kroppshydda. Det verkar troligt att det är det osäkra utpekandet som gjorde
att hovrätten inte i stället ålade Anna fyllnadsed.158 Inte heller den högre
instansen kom menterar på något sätt vare sig kvinnans eller mannens
trovärdighet.159 Hovrättens agerande i dessa fall ger således ytterligare fog för
ett antagande om att det var den svaga bevisningen som gjorde att Sollefteå
häradsrätt valde värjemålsed före fyllnadsed i målet mellan Erik Anton
Berglund (i egenskap av barnavårds man) och Bengt Persson. Mannens möjlig -
het att få sina uppgifter ansedda som mest trovärdiga förefaller således ha varit
beroende av att kärandesidan inte hade så stark bevisning att anföra om ”själva
saken” enligt den legala bevis teorin.

Värjemålsed 1912–17
De mål där värjemålsed utdömdes under den gamla lagstiftningens slutskede
uppvisar klara likheter med många av de studerade fallen från 1860-talet. I en
faderskapsprocess i Sollefteå år 1914 sade sig ett vittne ha sett parterna ligga
i lag en morgon under konceptionstiden drygt åtta månader innan barnets
födelse. Vittnet uppgav också att de ”allmänt ansetts som fästfolk”.160

Svaranden, arbetaren Gideon Bylund, medgav att han vid ett tillfälle delat bädd
med kvinnan, Cecilia Österlund. Han försökte dock skylla ifrån sig genom att
hävda att ”sofplats blivit honom beredd” i kärandens säng när han hälsat på
sin svåger. Denne var gift med kärandens syster, varför Cecilia vid tillfället i
fråga också vistats där.161 Nu var det ju inte direkt ovanligt förr att två personer
sov i samma säng, men oftast torde de varit familjemedlemmar, nära bekanta,
eller åtminstone av samma kön. Rätten tog hur som helst inte någon direkt
notis om svarandens invändning, utan ålade honom i stället att värja sig med
ed om han förmådde.162 Som framgått av avsnittet om fyllnadsed, gällde
uppenbarligen i allmänhet fortfarande att ett omvittnat sänglag, som ägt rum
under konceptionstiden, var tillräckligt för att edgång skulle komma i fråga.
Det verkar således troligt att Cecilia Österlund skulle ha ålagts fyllnadsed om
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163 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:154, St 1915 § 42, Ht 1915 § 65, § 79, AIa:155, Vt 1916 § 70; AIa:155,
St 1916 § 10, Ht 1916 § 21, AIa:156, Vt 1917 § 20.
164 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 242.
165 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 493.
166 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 242, AIa:213, Ht 1915 § 46, 331, AIa:214, Vt 1916 § 19,
200.
167 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 471.
168 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:212, Vt 1915 § 471.

målet avgjorts några år senare. Detsamma gäller två faderskapsrättegångar i
Nordmaling som avgjordes 1916 respektive 1917, där liknande vittnesut -
sagor – att parterna delat bädd vid en tid som utan tvekan måste ha ansetts
ingå i konceptionstiden – låg till grund för värjemålseden.163 Som vi sett
utdömdes från och med 1918 i vissa fall fyllnadseder av Nordmalings häradsrätt
utifrån betydligt mer indirekt bevisning än att parterna legat i lag.
Den viktigaste bevisningen i ett annat fall, där Sollefteå häradsrätt utdömde

värjemålsed under den gamla lagstiftningens slutskede, utgjordes av allt att
döma av ett brevkort som skickats till käranden och var undertecknat med
svarandens namn. Avsändaren hade bland annat skrivit ”är det som […] du
säjer skulle jag hjälpa dig så gott jag kan du får vänta penningar på onsdag”.164

Till kärandens bror hade han också enligt denne sagt: ”Hon får gärna prata
med mig, men något bidrag kan jag inte ge nu”.165 Svaranden bestred dock
såväl det sistnämnda som att han skrivit kortet, men svära sig fri mäktade han
inte med. Han uteblev på det utsatta datumet.166 Även i detta fall tyder mycket
på att fyllnadsed legat nära till hands om målet avgjorts efter 1917 med tanke
på att svaranden på ett tydligt sätt erbjudit sig att för betala barnet. Så blev ju
fallet i det refererade målet mellan Anna Sjulsson och Rune Persson vid samma
häradsrätt, där det av ett brev framgick att Persson redan hade lämnat ett visst
bidrag. Vid Sollefteå häradsrätt inträffade i ett mål det ovanliga att målets enda
vittne var den kärande kvinnans rättegångsbiträde, landsfiskalen Henry Rosén.
Efter att svaranden inte anfört något jäv mot honom berättade Rosén att barna -
modern Ida Norén i Skärvsta, Sollefteå församling, hade sökt upp honom på
hans kontor i februari 1915 och bett om hjälp ”för utfärdande av uppfostrings-
bidrag”, med anledning av att sonen Eilert kommit till världen.167 Det framgår
också att Rosén även agerat ombud utanför rätten och att han först skrev till
svaranden, smeden Knut Bergström i Remsle, Sollefteå, vilken ett par dagar
senare infann sig hos honom och bestred faderskapet. Enligt vad han skulle
ha sagt till Rosén, hade Bergström visserligen vid ett tillfälle haft samlag med
Ida, nämligen den 17/1 1914. Datumet hade han ”för säkerhets skull” anteck-
nat. Den tidpunkten bekräftades av Ida, som också till Rosén uppgivit att hon
inte haft samlag med någon annan. Knut hade dock menat att han inte var
Eilerts far eftersom han fötts endast åtta månader därefter.168 

Det är naturligtvis fullt möjligt att Knut ärligt undrade om han verkligen var
fadern, inte minst eftersom det av allt att döma handlade om en så kallad lös



förbindelse. Det räckte dock som sagt att han kunde vara far till barnet och
det var ju fullt möjligt om barnet avlats vid det nämnda tillfället. Inför rätten
bestred dock Knut riktigheten av Roséns uppgifter och hävdade att han ”aldrig
ens rört vid” Ida. Däremot medgav han att han hade pratat med henne.169 Han
medgav även att han sagt till Rosén att han vid ett tillfälle legat med Ida, ”men
hade han tyckt att det kunde vara detsamma, hvad han sade till Rosén”.170 Det
fick honom knappast att framstå som särskilt trovärdig, men det landsfiskalen
berättat var dock inte tillräckligt för att faderskapet skulle fastställas direkt,
vilket således skiljer sig från de refererade fallen i Nordingrå och Nordmaling,
där så skedde och där hörsägensvittnen intygade att svaranden för dem erkänt
samlag under konceptionstiden (se sid. 320f). Sollefteå häradsrätt ansåg däre-
mot uppenbarligen att endast halvt bevis förelåg, varför utfallet i enlighet med
den ännu gällande gamla lagstiftningen endast kunde bli värjemålsed. Huruvida
fyllnadsed hade kommit i fråga om målet väckts några år senare går det inte
att ha någon klar uppfattning om, då jämförbara fall saknas.
Parter i ett faderskapsmål vid Nordingrå häradsrätt, som avgjordes med hjälp

av värjemålsed, var bonddottern Elin Fahlén i Åsäng, Nordingrå och torparen
Urban Stridsberg från Bindböle i samma socken. Vittnet August Årbäck, vilken
kände svaranden, berättade intressant nog att denne sagt att han haft samlag
med käranden ”någon tid före jul .171 Barnet föddes i oktober året därpå. I
edgångsutslaget från vårtinget 1913 befallde Nordingrå häradsrätt att Urban
skulle intyga att han inte haft samlag med Elin mellan den 28/11 och den 6/4,
vilket motsvarade 182–310 dagar före förlossningen.172 Det är tänkbart att det
faktum att den tidpunkt hörsägensvittnet Årbäck uppgav inte var mer precis
än ”före jul”, kan ha varit avgörande för att faderskapet inte fastställdes 
utan inbland ning av edgång som i det ovan refererade fallet mellan Petrus
Vestin/Beata Lindgren och August Svartlund. Till skillnad från det fallet fanns
dock ingen utsaga som härrörde från ett tillfälle när parterna uppenbarligen
legat i lag, varför det också är möjligt att det var avsaknaden av sådan bevisning
som gjorde att det blev edgång i stället för en direkt fällande dom. En sådan
tolkning stöds av utfallet i ett annat mål från Nordingrå där mannen ålades
värjemålsed innan Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft. Även det vilade
enbart på ett hörsägensvittne, som berättade att svaranden sagt till honom att
han haft samlag med käranden ungefär nio och en halv månad före barnets
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169 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 75.
170 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:213, Ht 1915 § 75.
171 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:142, Vt 1913 § 10.
172 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:142, Vt 1913 § 23. Vid denna tid var konceptionstiden i edgångstemat
förvisso mer flytande än i slutet av denna andra undersökningsperiod, men detta är det enda fallet vid de
tre rätterna där detta intervall används. Denna dom hade med största sannolikhet ett samband med det
omnämnda fallet från år 1912 där 180–310 dagar stipulerades av Svea hovrätt.
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födelse.173 Enbart vittnesmål om att svaranden för andra personer i praktiken
erkänt att han kunde vara barnafadern, ansågs uppenbarligen inte utgöra ett
fullt bevis vid Nordingrå häradsrätt. Också beträffande de två sistnämnda fallen
ligger det för övrigt nära till hands att fyllnadsed hade utdömts om de avgjorts
under den nya lagstiftningen. Så skedde ju på vagare grunder i målet mellan
Emma Halvarsson och Agaton Hammarlund vid samma häradsrätt (se ovan
sid. 331).

Sammanfattning värjemålsed
Sammanfattningsvis kan således misstänkas att åtminstone sex av de totalt
sju fall vid de tre rätterna där värjemålsed utdömdes under den gamla lagstift-
ningens slutskede, i stället hade avgjorts med hjälp av fyllnadsed om de väckts
några år senare. En majoritet av dessa män svor sig som sagt fria. Mot bakgrund
av att samtliga kvinnor fullgjorde en utdömd fyllnadsed är det lätt att tänka
sig en annan utgång i de sammanlagt sex fall där mannen svor sig fri i fall Lag
om barn utom äktenskap varit tillämplig (jfr tabell 62). Beträffande vilken
bevisning som krävdes för värjemålsed under åren 1912–17 visar några exem-
pel från Sollefteå och Nordmaling att man, precis som under 1860-talet, fort-
farande tillämpade principen att ett bevittnat sänglag under konceptionstiden
var tillräckligt för att edgång skulle åläggas mannen. Hörsägensvittnen som
uppgav att svaranden erkänt för dem att han haft samlag med käranden vid
en tidpunkt som ingick i, eller kunde ha ingått i konceptionstiden, låg också
till grund för värjemålseder i Sollefteå och Nordingrå. Före 1918 finns det inga
fall med motsvarande bevisning att jämföra med från Nordmalings häradsrätt,
men som vi sett gick man där längre och fastställde ett par faderskap utifrån
dylik hörsägen efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft. Under de
sista åren den gamla lagstiftningen gällde, har dock inte några tydliga skillnader
mellan rätterna beträffande vad som var tillräckligt för värjemålsed kunnat
konstateras. I likhet med under 1860-talet förekom dock inte under de åren
vid någondera rätten något fall där värjemålsed utdömdes trots att det var
uppenbart att de formella kraven för ett halvt bevis inte var uppfyllda.

Sammanfattning edgång

Beträffande de sju faderskapsmål vid de tre häradsrätterna i vilka män ålades
värjemålsed under den gamla lagstiftningens slutskede, är den mest slående
slutsatsen att fyllnadsed kunde ha legat nära till hands i de flesta – för att inte
säga alla – om lagen så hade medgivit. Efter att Lag om barn utom äktenskap
trätt i kraft 1918, skulle alltså rätten välja den part de ansåg mest trovärdig när
edgång tillgreps för att avgöra målen, och vid samtliga rätter är det mycket
tydligt att kvinnorna generellt tillmättes en betydligt större trovärdighet än de

173 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:146, Vt 1917 § 8, § 26, § 39, Ht 1917 § 5, § 18, AIa:147, Vt 1918 § 2,
§ 37. Inte heller i detta fall förekom något vittne som sett parterna ligga i lag.



stämda männen. För att valet skulle bli värjemålsed verkar det snarare som att
bevisningen behövde vara svag, vilket bland annat indikeras av det enda mål
av senare datum än 1917 där värjemålsed utdömdes. Det fallet ägde rum i 
Sollefteå och en sådan tolkning finner även stöd av det som lades fram i ett fall
vardera från Nordingrå och Nordmaling, där hovrätten dömde ut värjemålseden.
Inget tyder på att man har ifrågasatt kvinnans trovärdighet i något av dessa fall,
utan det är av allt att döma den ovanligt svaga bevisningen som legat till grund
för dessa domslut. Särskilt vid Nordmalings häradsrätt, men även i enstaka fall
vid de andra rätterna, finns också exempel på att fyllnadsed utdömdes på vaga
grunder, exempelvis baserat på utsagor av senare datum än koncep tionstiden.
Edgångsfallen indikerar därför extra tydligt att kärandesidan favori serades i
Nordmaling, även om så också i viss utsträckning var fallet vid de andra rätterna. 
Den förändring som den nya lagen innebar, illustreras med all önskvärd

tydlighet av att samtliga kvinnor som ålades en fyllnadsed också gick eden,
och därmed fastställdes faderskapen i de fallen. Som indirekt visas av de sju
fall där värjemålsed tillgreps under åren närmast före 1918, hade säkerligen
ett antal av de mål som avgjordes genom kvinnans fyllnadsed, tvärtemot slutat
med att mannen svurit sig fri om han fått den möjligheten. Däremot förekom
inga uppenbara skillnader mellan rätterna när det gäller på vilka grunder dessa
värjemålseder utdömdes under åren 1912–17.

Erkännanden

Detta avsnitt handlar om de fall där männen medgav faderskapet efter att
proces sen inletts, av vilka merparten handlade om hur mycket de skulle betala
i underhåll. Vad som ansågs som ett skäligt underhåll verkar ha varit upp till
respektive rätt att avgöra.174 Särskilt häradsrätternas praxis beträffande vilka
belopp som fastställdes i dessa tvister är därför av intresse för analysen av kvin-
nornas sociala utsatthet. Detsamma gäller andra relevanta mönster som fram-
kommit i samband med genomläsningen av dessa fall.

Sollefteå
Beträffande fem faderskapsmål i Sollefteå går det att ifrågasätta varför det över-
huvudtaget blev rättegång eftersom svaranden vid det första rättegångstillfället
medgav såväl faderskapet som ersättningsanspråken.175 I alla dessa, varav fyra
väcktes efter 1917, hade männen dessutom gjort sig besväret att anlita ett
ombud, som endast behövde uppge att svaranden inte hade något att erinra
mot stämningen. Det är knappast troligt att ombudet ställde upp gratis, varför
man verkligen kan fråga sig vad syftet med rättegången var. Kanske hade par-
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174 Som framgår av en not i kapitel 4 styrks det av att en av männen som överklagade ett fall på 
1860-talet, menade att det begärda bidraget var ”vida högre än ortens sed medgifver” (se not 175, sid.
207).
175 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:216, Vt 1917 § 327; AIa: 220, Vt 1919 § 242; AIa:222, Vt 1920 § 250;
AIa:224, Vt 1921 § 394; AIa:225, Ht 1921 § 278. 
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176 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:216, Vt 1917 § 108; AIa:221; Ht 1919 § 309; AIa:222, Vt 1920 § 27.
177 Se t.ex. följande fall: HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa: 221, Ht 1919 § 324, AIa: 222, Vt 1920 § 79, 117;
AIa 223, Ht 1920 § 147, 191; AIa:224, Vt 1921 § 205.
178 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:215, Ht 1916 § 164, 343; AIa:216, Vt 1917 § 108. Det är inte helt ovanligt
att svaranden uteblev från det första rättegångstillfället, i vilket fall han fick böta och ålades att mot vite
inställa sig vid nästa tillfälle. Även Gudrun Andersson med flera har framhållit att svarandepartens ute -
blivande från en tingsförhandling var en förhalningstaktik (Andersson 1998, s. 117; Taussi Sjöberg 1996,
s. 76).
179 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 27, 109.
180 Lag om barn utom äktenskap, § 5. Tidigare hade i praxis vanligen krävts ersättning enbart för den så
kallade barnsängskostnaden, det vill säga för anlitandet av barnmorskan.
181 Se även Bolin-Hort 1998, s. 61. Från och med 1919 fanns också möjlighet för kvinnan att vid domstolen
begära så kallad ”fri rättegång” efter införandet av Lag om fri rättegång (SFS 1919:367).

terna inte alls diskuterat eller förhandlat om beloppet i förväg. Det är också
tänkbart att mannen hoppats att kvinnan, på grund av den offentlighet en pro-
cess medförde, skulle tveka att ta steget fullt ut och göra rättssak av det hela. 
I tre ytterligare fall behövde rätten enbart pröva skäligheten av de i stäm -

ningen fordrade beloppen, då männen erkände faderskapen och överlät till rät -
ten att bestämma underhållets storlek.176 Åtminstone en av dessa rätte gångar
förefaller också som onödig, eftersom kvinnan krävde 15 kronor i måna den, vil -
ket är lägre än de 20 kronor som verkar ha ansetts som skäligt vid Sollefteå
häradsrätt. 177 Det är därför inte förvånande att hon fick det hon begärt i stäm -
ningen, vilket man kan tycka att mannens ombud borde ha känt till. Dock ute -
blev svaranden från två förhandlingar, vilket sannolikt var en förhalnings-
taktik.178

Med tanke på att 20 kronor i månaden tydligen var vad Sollefteå häradsrätt
ansåg skäligt, kan man också ifrågasätta varför biografägaren Hans Jakobsson
i Forsmo, Ed, kostade på sig 30 kronor i rättegångskostnader. Det gjorde han
nämligen enbart för att låta rätten pröva skäligheten i de av Adele Nylander i
Drömme, Sidensjö församling, begärda 20 kronorna i månaden, samt 150
kronor för barnsängskostnader med mera.179 Som framgick av bakgrundkapitlet
hade i Lag om barn utom äktenskap införts att det skulle utbetalas ett under -
håll till kvinnan för tiden kring förlossningen (12 veckor). Det bör i detta fall
ha varit inkluderat i de 150 kronorna eftersom målet är från 1920.180 Möjligen
hoppades Jakobsson på ett lägre belopp vad gällde den kostnaden, men i
åtminstone de fem ovan nämnda fallen, där inget av det som krävdes i stäm -
ningarna bestreds, kan männens handlande knappast betecknas som rationellt.
Å andra sidan är det naturligtvis tveksamt om männen kände till att 20 kronor
var det belopp som vanligen ansågs som skäligt. En rättegång kunde dock alltså
vålla ekonomiskt obehag utöver själva underhållet eftersom mannen fick betala
rättegångskostnaderna om han förlorade. De kunde i värsta fall upp gå till
hundratals kronor om målet sköts upp ett antal gånger. Denna risk löpte inte
kvinnan på samma sätt. Friades mannen togs kostnaderna vanligen – åtminstone
till största delen – från allmänna medel. Syftet med det var troligen att inte
avskräcka kvinnan från att stämma.181



För Hans Jakobsson och de andra som erkände utan att bestrida något i stäm -
ningen, hade hur som helst en förlikning – antingen stadfäst av häradsrätten
eller utan rättslig inblandning – blivit billigare. Något liknande förekom inte i
Nordmaling eller Nordingrå och som framgår av tabell 59 var det överhuvud -
taget mycket vanligare att mannen medgav faderskapet vid Sollefteå häradsrätt
(se ovan sid. 310). De många erkännandena där kan bero på att fall som kvinnan
inte skulle ha tagit till rättegång, nu ändå blev föremål för en process till följd
av att barnavårdsmannen infördes. Flertalet av dem – 26 av sammanlagt 31
inklu sive de fall där man tvistade om bidragets storlek – ägde nämligen rum
efter 1917. Det faktum att barnavårdsmän var kärandepart i 16 av dessa 26
fall tyder onekligen på att den nya funktionären hade en betydelse för det
ökade antalet erkännanden inför rätta.182 Gissningsvis tvivlade ett antal män
i Sollefteå på att kvinnan skulle gå hela vägen till rätten, och hoppades kanske
på en för dem fördelaktig förlikning. Nu kunde dock som sagt barnavårds -
mannen driva saken till rättegång på egen hand och dennes agerande styrdes,
i motsats till många kvinnors, inte av några integritetsskäl som kunde verka
hindrade. Att så många erkände inför rätta kan, i enlighet med den hypotes
som framförts i tidigare kapitel, sannolikt förklaras med att det i Sollefteå
tingslag fanns särskilt starka normer angående att mannen skulle ta sitt eko -
no miska ansvar. Det vill säga att ett annat socialt klimat i lokalsamhället, som
inte fanns i Nordmaling och Nordingrå på samma sätt, gjorde att det inte var
lika accepterat att neka till faderskapet. 

Tvister om bidragets storlek vid Sollefteå häradsrätt
I åtminstone 12 mål där faderskapet medgavs vid Sollefteå häradsrätt handlade
tvisten enbart om storleken på bidraget. Lejonparten av dem ägde rum efter
1917 och männen anförde i sådana fall vanligen att de inte hade råd med de
krävda beloppen. Det var säkert många gånger inte heller någon lögn, då under-
hållet för exempelvis en lågt avlönad arbetare innebar en avsevärd kostnad.
Exempelvis var stationskarlen Georg Melander från Nyland utanför Kramfors,
”villig att efter förmåga” bidra till sin utomäktenskapliga dotters underhåll.
Han hävdade dock att han inte kunde betala de 15 kronor i månaden som barn-
ets mor Hanna Öberg krävt, eftersom hans månadslön uppgick till 85 kronor
och att han därtill hade hustru och ett inomäktenskapligt barn att försörja. 15
kronor i månaden var som redan berörts ett relativt lågt krav. Oftast låg ansprå-
ken på mellan 20 och 30 kronor och det är därför inte förvånande att rätten
inte medgav någon nedsättning trots att Melander bara ansåg sig ha råd med
5 kronor.183 Bättre framgång hade arbetaren Anders Davidsson. Han krävdes
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182 Sett till samtliga studerade faderskapsprocesser från och med 1918 medgav svaranden faderskapet i
hela 74 procent av fallen vid Sollefteå häradsrätt (26 av 35). Det var en ökning från färre än en tredjedel
(5 av 17) av de mål som kom inför rätta åren närmast före.
183 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:218, Vt 1918 § 58, § 100. 
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184 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:220, Vt 1919 § 99, § 193, § 297, § 355.
185 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:221, Ht 1919 § 324, AIa:222, Vt 1920 § 79, § 114.
186 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 190, § 209. Inget intyg rörande Månssons situation finns
bilagt till protokollet.
187 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:222, Vt 1920 § 190, § 209.
188 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:221, Ht 1919 § 255, AIa:222, Vt 1920 § 20, § 105. Endast den nämnde
Anders Davidsson beviljades en nedsättning av tolv-veckorsunderhållet (Sollefteå häradsrätt, AIa:220 §
297, § 355).
189 Se not 177, sid 340.
190 Furir tillhör socialgrupp 4 eller medelklassen enligt den tillämpade socialgruppsindelningen.
191 HLA, Sollefteå häradsrätt, AIa:224, Vt 1921 § 401, AIa:225, Ht 1921 § 137, § 201.

först på 25 kronor i månaden, vilket kärandeombudet nedsatte till 20 när han
på vårtinget 1919 överlämnande målet till slutlig prövning. Likafullt beslöt rät-
ten ”med hänsyn till parternas ekonomiska förhållanden […] skäligt fastställa”
underhållet till 15 kronor i månaden eller 180 kronor per år i 15 år. Även tolv-
veckorsunderhållet sänktes från 100 till 75 kronor. Av allt att döma spelade
det in att Davidsson bifogade ett intyg från kommunalnämndens ordförande
i Långsele, vilken bland annat intygade att han saknade fast anställning.184

Intyg från tidigare arbetsgivare om delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av
reumatisk värk synes även eventuellt ha fått rätten att godta en begärd ned-
sättning från 25 till 20 kronor i månaden i faderskapsrättegången mellan arren-
datorsdottern Gerda Markström, Gårelehöjden, Junsele och drängen Magnus
Hallén i Nyland, Sollefteå.185 Det verkar troligt att dylika intyg verkligen kunde
ha en avgörande betydelse, för den före detta biografägaren Mattias Månsson
fick på vårtinget 1920 inget gehör för en nedsättning från 20 till 15 kronor per
månad, trots motiveringen att det var allt han kunde mäkta med eftersom bio-
grafrörelsen gått omkull.186 Inte heller slapp han rättegångskostnaderna trots
att han vädjat ”vördsamt att få slippa […] enär det skulle ytterligare ställa sig
svårt för mig och förhindra min inbetalning till barnuppfostringshjälpen”.187

I ett annat mål där tvisten gällde beloppet och där kvinnan var tjänarinna
och mannen furir vid Västernorrlands regemente, gick rätten utan omsvep
med på svarandeombudets begäran om nedsättning från fordrade 30 kronor i
månaden till 20. Dock bifölls inte en begäran om en minskning av tolv-
veckorsunderhållet för tiden kring födseln från 200 till 75 kronor i månaden.
Det medgavs i regel inte heller vid Sollefteå häradsrätt.188 Som antytts ovan
ger även andra fall belägg för att 20 kronor per månad i allmänhet ansågs som
ett tillräckligt underhåll åt barnet.189 För att ett lägre belopp skulle komma i
fråga verkar det som att mannen, likt Anders Davidsson, med hjälp av ett intyg
från en betrodd person behövde styrka sin nedsatta betalningsförmåga.
Det går också att skönja en tendens till att män ur högre socialgrupper

krävdes på större belopp.190 Exempelvis krävdes grosshandlaren Justus
Rosenlund på hela 50 kronor i månaden av telefonisten Inga Ring i Sollefteå.
Han erbjöd sig att betala 25, men dömdes till 400 kronor per år, vilket motsvarar
33,33 i månaden.191 Det ändå ganska kraftigt reducerade beloppet ger ett visst



belägg för juristen och statsrådet Östen Undéns påstående att det på  
1920-talet i första hand var moderns levnadsvillkor som var av relevans för
under hållets storlek, även om hänsyn formellt skulle tas till båda föräldrarnas
ekono miska ställning.192

Nordmaling
Samtliga sex fall där faderskapet medgavs vid Nordmalings häradsrätt handlade
på ett eller annat sätt om beloppets storlek. Fem av dem kom inför rätta efter
1917.193 Även vid denna rätt ökade alltså antalet erkännanden, men å andra
sidan var antalet fall som väcktes efter 1917 tre gånger fler än de endast sex
faderskapsrättegångar som initierades under åren närmast före. I tre av de fall
som kom inför rätta under den nya lagstiftningen lyckades mannen få beloppet
nedsatt. Gemensamt för dem är att kvinnan hade fordrat mer än 20 kronor i
månaden, vilket helt uppenbart även rätten i Nordmaling ansåg vara ett skäligt
belopp. Två av männen dömdes att betala 20 kronor i månaden, en att betala
20 kronor till den 1/1 1925, då barnet var 4 1/2 år gammalt och därefter 25 kr
i månaden tills det fyllt 16 år.194 Nedsättningar i krav rörande förlossningskost-
nader eller tolv-veckorsunderhållet åt kvinnan medgavs inte vid Nordmalings
häradsrätt, trots att käranden också där i ett par fall begärde så pass mycket
som 200 kronor för de 12 veckorna kring förlossningen.195 Inte heller lyckades
arbetaren Uno Edvardsson i Kylörn, Hörnefors församling, som erkände att han
var fader till två söner åt Karolina Karlsson i Kråken, Nordmaling, få någon ned-
sättning från det begärda 12,50 kronor per månad och barn. Rätten tog inte
hänsyn till att han åberopade halvinvaliditet samt att han ”åtnjöt pangtion”
(pension) och därför bara ansåg sig ha råd att betala sammanlagt 100 kronor
per år.196 Ibland var säkert sådana påståenden svepskäl för att komma billigare
undan, men i detta fall kan det verka troligt att han inte hade råd med anspråken,
för av ett annat tingsärende framgår att utmätning verkställts hos Edvardsson.197

Tilläggas bör att han inte åberopade ett intyg från en myndighetsperson eller
någon annan betrodd i syfte att styrka sin bristande betalningsförmåga. Det
gjorde för övrigt ingen av de män som stämts till häradsrätten i Nordmaling.

Nordingrå
I Nordingrå fastställdes två faderskap efter direkta medgivanden, varav ett före
och ett efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft. Som så många

343

192 Undén 1921, s. 75.
193 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 257.
194 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 257, Ht 1921 § 20, § 83; AIa:160, Vt 1921 § 276, 
Ht 1921 § 70, § 194; AIa:160, Ht 1921 § 106, § 195, § 251.
195 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 257, Ht 1921 § 20, § 83; AIa:160, Vt 1921 § 276, 
Ht 1921 § 194.
196 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:159, Vt 1920 § 58, § 72.
197 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Vt 1921 § 255.
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198 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:144, Ht 1915 § 27, AIa:145, Vt 1916 § 8, § 17.
199 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:148, Vt 1919 § 77, 94, Ht 1919 § 18, § 24.
200 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:141, Vt 1912 § 10; AIa:144, Ht 1915 § 2, § 7; AIa:146, Vt 1917 § 8;
AIa:152, Ht 1923 § 39.
201 Praxis i Nordingrå omkring 1919 förefaller ha varit att tolv-veckorsunderhållet skulle omfatta omkring
70 kronor. I flera domar från 1923–34 utdömdes däremot mellan 105 och som högst 120 kronor (HLA,
Nordingrå häradsrätt, AIa:152, Vt 1923 § 6; AIa:153, Vt 1924 § 12; AIa:153, Vt 1924 § 48; AIa:153, 
Ht 1924 § 9).

andra bestred först en av männen att han haft ”könsumgänge med käranden
[…] under sådan tid” att han kunde vara far till barnet, men föll sedan vid
andra rättegångstillfället till föga och erkände samlag vid ett tillfälle ca nio
månader innan födseln. Han dömdes därför att betala de 15 kronor i månaden
i underhåll som kvinnan krävt i stämningen.198 I det andra fallet gällde tvisten
beloppet, vilket rätten på svarandens begäran sänkte från 20 kronor i måna -
den till 15. Även tolv-veckorsunderhållet nedsattes något från 84 till 70 kro-
nor.199 Mannen hade inte åberopat något intyg om exempelvis nedsatt arbets-
förmåga. Det verkar således, om än utifrån endast ett exempel, som att Nord-
ingrå häradsrätt hade en lägre tröskel för vad som ansågs som ett skäligt under-
håll. Det styrks också av att kvinnorna i stämningarna generellt fordrade lägre
belopp än vid de andra båda rätterna. I 4 av totalt 10 fall krävdes 15 kronor i
månaden eller lägre. Så låga anspråk var ovanliga både i Sollefteå och Nord-
maling.200 En annan skillnad är att ingen i Nordingrå begärde mer än 20 kronor
i månaden. De belopp som krävdes och utdömdes för de 12 veckor som kvinnan
ansågs arbetsoförmögen var också genomgående lägre än de 200 kronor som
det finns exempel på i fall från Sollefteå och Nordmaling.201

Sammanfattning erkännanden
Antalet erkännanden inför rätta ökade dramatiskt vid Sollefteå häradsrätt från
och med 1918, vilket troligen hade ett samband med införandet av barnavårds-
mannen och att denne själv kunde ta saken till domstol. Gissningsvis hade
många kvinnor tidigare av integritetsskäl avstått från att stämma på grund av
den offentlighet en faderskapsprocess medförde och många försumliga barna -
fäder hade sannolikt tvivlat på att det skulle bli rättegång. Troligen kan de
många erkännandena vid rätten härledas till förekomsten av extra starka lokala
normer om att en man som gjort en kvinna med barn utanför äktenskapet
skulle ta sitt ekonomiska ansvar. Det tycks ju även antalet fastställda faderskap
under åren just före 1918 ge stöd för (se kapitel 5, sid. 227f). Även i Nordmaling
ökade erkännandena i antal efter införandet av Lag om barn utom äktenskap,
om än inte i samma omfattning som i Sollefteå. Vid Nordingrå häradsrätt märks
ingen ökning av stämda män som medgav faderskapet inför rätten.
Om än enbart grundat på en dom verkar det också som att Nordingrå

häradsrätt ansåg att 15 kronor i månanden var ett skäligt bidrag, medan 20
kronor tillämpades vid båda de andra rätterna. Generellt krävdes också mindre



belopp i stämningarna jämfört med Sollefteå och Nordmaling. Eftersom lokal
praxis förefaller ha haft betydelse för underhållens storlek är detta i viss mån
ett tecken på en större social utsatthet för ogifta mödrar i Nordingrå. Det ska
inte underskattas att normer i lokalsamhället kan ha påverkat de lägre under -
hållsbeloppen, vilket inte minst de lägre kraven i stämningarna till Nordingrå
häradsrätt tyder på. Omvänt tyder de många erkännandena i Sollefteå onek -
ligen på en mindre social utsatthet. 

Social tillhörighet

Den sociala tillhörighetens eventuella inverkan på kvinnans bedömda tillför-
litlighet i de studerade faderskapsrättegångarna undersöks i detta avsnitt på i
stort sett samma sätt som i kapitel 4. Dels utreds om hennes socialgruppstill-
hörighet i förhållande till mannens hade någon betydelse för möjligheterna att
vinna målet och dels om det verkar ha funnits några barriärer mot att stämma
en man av högre börd. Till skillnad från 1860-talsstudien kompliceras dock
analysen av att barnavårdsmannen var kärandepart i vissa fall och att denne
vanligen hade en relativt hög klasstillhörighet.
En jämförelse av fall med och utan medverkan av en barnavårdsman

försvåras av att antalet fall är relativt få.202 Dock tyder ingenting på att den nya
funktionärens intåg på scenen överhuvudtaget påverkade kärandesidans
möjligheter att vinna ett faderskapsmål. Redan en snabb genomläsning av
tabell 63 visar ju med all önskvärd tydlighet att faderskapet även under denna
period fastställdes i en stor majoritet av fallen vid alla tre rätterna och några
nämnvärda skillnader mellan mål som avgjordes före och efter årsskiftet
1917/18 förelåg inte. En närmare granskning av enskilda fall ger inte heller
några belägg för att socialt överordnade män hade lättare att undkomma ansvar
i en faderskapsprocess. I likhet med under 1860-talet finns det därmed inte
heller något som tyder på att vissa mäns klasstillhörighet nämnvärt minskade
kvinnans möjligheter att vinna ett faderskapsmål. Till Sollefteå häradsrätt
stämdes exempelvis sex män ur överklassen av kvinnor med en betydligt lägre
social tillhörighet.203 Fyra av kvinnorna tillhörde arbetarklassen, en var tjäna -
rinna och en torparhustru. I samtliga dessa fall fastställdes faderskapet, varav
fyra genom erkännande. I Sollefteå hittar vi också den ende mannen vid någon
av de tre häradsrätterna som tillhörde socialgrupp 1: den omnämnde gross -
hand laren Justus Rosenlund i Sollefteå tätort, som hade stämts av telefonisten 
Inga Ring (socialgrupp 2). Som framgått, var han en av dem som tvistade om
beloppets storlek, och hade som sagt viss framgång i det avseendet, men inte
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202 Ett visst bortfall i detta avseende orsakas av att uppgift om antingen mannens eller kvinnans sociala
tillhörighet saknas i ganska många fall, vilket särskilt gäller Sollefteå, där ganska många av parterna var
bosatta utanför tingslaget och därför inte alltid har spårats i kyrkböckerna.
203 Männen tillhörde i samtliga dessa fall socialgrupp 2 enligt den tillämpade socialgruppsindelningen 
(se bilaga 2).
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204 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:161, Vt 1922 § 22, Ht 1922 § 103, § 146. Detta är det ovan refererade
fall där ett vittne sett parterna ligga tillsammans påklädda på en säng, där svaranden yttrade ”här ligger vi
och har det trevligt”.
205 HLA, Nordmalings häradsrätt, AIa:160, Ht 1921 § 214, Ala:161 Vt 1922 § 58, § 152.

Tabell 63. Socialgruppstillhörighet för kärande och svarande i faderskapsmål
som inleddes vid Sollefteå häradsrätt 1913–21, Nordingrå häradsrätt 1912–
24 och Nordmalings häradsrätt 1913–22.

Kommentarer: Siffrorna inom parentes är antalet fastställda faderskap. Ingen vikt har lagts vid om målet
avgjordes genom dom eller om det förlikades. Endast de fall där både mannens och kvinnans sociala till -
hörighet framgår av domboken ingår. Till skillnad från i de mikrodemografiska studierna, där deras fäders
titlar används, är kvinnornas sociala tillhörighet således baserad på deras egna titlar i de fall de uppgavs
när rättegången tog sin början. Det beror på att inte alla kvinnor i dessa faderskapsmål ingår i den mikro-
demografiska studien.

Källor: Domböcker från Sollefteå häradsrätt, AIa:208–227 (Vt 1913 – Ht 1922); Nordingrå häradsrätt,
AIa:141–AIa:153 (1912–1924); Nordmalings och Bjurholms häradsrätt, AIa:154–165 (1915–1926).

så att underhållet blev oskäligt lågt (se ovan, sid. 342). Justus medgav alltså
fader skapet i likhet med många andra i Sollefteå, men inte heller beträffande
de fall där männen nekade genom hela rättegången finns det något som tyder
på att den sociala tillhörigheten verkade till deras fördel.
Till Nordmalings häradsrätt stämdes som högst två män ur socialgrupp 2. I

den ena av dessa rättegångar fastställdes faderskapet efter att kvinnan avlagt
en fyllnadsed.204 Det andra fallet där mannen tillhörde socialgrupp 2 var mellan
en arbetaränka och en gästgivare. Det återkallades när kvinnans ombud vid
det tredje rättegångstillfället oväntat meddelade att kärandesidan avstod från
målets fullföljande.205 Vad det berodde på framgår inte explicit, men i målet
förekom inga vittnen, varför det helt enkelt kan ha handlat om att det inte

 
 

Socialgrupp Sollefteå Nordingrå  Nordmaling 
Kärande Svarande  Kärande Svarande Kärande Svarande 

 

1 Storföretagare, högre 
tjänstemän, m.fl. 

 

0 
 

1 (1) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2 Lägre tjänstemän, 
småföretagare, hantverkare 
med mästartitel m.fl.  

1 (1) 6 (6) 0 0 0 2 (1) 
 

3 Bönder, brukare, 
arrendatorer 

4 (3)  1 (1) 5 (5) 4 (4)  1 (1) 6 (6) 

4 Hantverkare utan 
mästartitel, kvalificerade 
yrkesarbetare 

0 4 (4) 0 1 (1) 2 (2) 4 (4) 

5 Okvalificerade arbetare  13 (11) 16 (14)  2 (0) 1 (0)  
 

9 (7) 
 

5 (3)  
 

6 Torpare, soldater och 
motsv. 

3 (3) 0 0 3 (2)  1 (1) 1 (1) 

7 Jordbruksproletariat m.fl.  8 (8) 1 (0) 2 (2) 
 

0 6 (5) 
 

1 (1) 

Totalt 29 (26) 29 (26) 9 (7) 9 (7) 19 (16) 19 (16) 
 



fanns några att tillgå. Inte heller i Nordmaling finns det dock något som tyder
på att kärandesidan behandlades annorlunda på grund av ett klassmässigt
underläge, vilket inte minst styrks av att samtliga faderskap där mannen
tillhörde bondeklassen fastställdes. I fyra av dem tillhörde kvinnan en lägre
socialgrupp. Detsamma gäller de mål där mannen var hantverkare och därmed
också tillhörde medelklassen. Från Nordingrå häradsrätt finns endast ett
exempel på att svaranden var nämnvärt socialt överordnad, vilket är det ovan
refererade där faderskapet fastställdes utan edgång för att mannen erkänt
samlag vid en tidpunkt då det var möjligt att konceptionen ägt rum (se sid.
319f).206 Med andra ord saknas även därifrån belägg för att kvinnan kan ha
missgynnats av ett klassmässigt underläge.
Vad gäller Sollefteå och Nordmaling kan konstateras att de stämda männen

även under denna undersökningsperiod generellt tillhörde en högre socialgrupp
än kvinnorna. Detta till skillnad från de kända fäderna i den mikrodemografiska
studien, vilka hade ungefär samma sociala bakgrund som kvinnorna (se kapitel
5, sid. 280ff). Som berördes i kapitel 4 är det möjligt att benägenheten att
stämma en man från det lägsta sociala skiktet var mindre på grund av deras
lägre betalningsförmåga. I samband med  Lag om barn utom äktenskap tillkom
förvisso Lag om införsel i avlöning, pension eller livränta, som en åtgärd att
komma åt det utbredda problemet med att män, vilka fast ställts vara fäder, ändå
helt eller delvis inte betalade det utdömda under hållet.207 Som Helena Bergman
har visat kunde det dock, trots de nya lagarna, bli pro blem med att kräva in
pengarna om mannen t.ex. var en fattig torpare eller backstugusittare. Även
om barnafadern inte var barskrapad kunde det också vara svårt om han var gift,
i vilket fall hans legitima familj kom i första rummet.208

Vid Nordingrå häradsrätt hade nu de ogifta mödrarna i faderskaps proces -
serna i princip samma sociala tillhörighet som de stämda männen. Det kan
dock inte nödvändigtvis anses indikera förekomsten av någon nämnvärt större
barriär mot att stämma klassmässigt överordnade barnafäder, då den sociala
spridningen är i linje med vad som framkom i den mikrodemografiska studien.
Bortsett från Sollefteå var det fortfarande få män från överklassen som stämdes,
men i Nordingrå och Nordmaling utgjorde överklassmän å andra sidan bara
omkring en handfull av de kända barnafäderna i den mikrodemografiska
studien (fyra respektive åtta juridiskt fastställda fäder).209 I Sollefteå var
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206 HLA, Nordingrå häradsrätt, AIa:153, Vt 1924 § 28, § 48, § 59. Kvinnan var tjänarinna och dotter till en
fiskare, svaranden bondson. Målet drevs dock av barnavårdsmannen.
207 SFS 1917:380.
208 H. Bergman 2003, s. 267f. En statlig utredning från 1936 visade att även utomäktenskapliga barn med
barnavårdsmän, för vilka faderskapet var fastställt, blev utan underhåll i ungefär hälften av fallen. Anled-
ningar därtill kunde t.ex. vara att fadern hade låg inkomst, hade en inomäktenskaplig familj att försörja
eller var sjuk. Då var även införsel i mannens lön ett trubbigt redskap (SOU 1936:47, s. 40, 76ff, 82f).
209 Som framgår av tabell 63 tillhörde ingen stämd man i Nordingrå överklassen, medan de var två till an-
talet i Nordmaling.



överklassen förvånansvärt nog överrepresenterad bland de stämda männen.210

Slutsatsen blir därför att det där inte förelåg samma hinder mot att stämma
en man från det högsta sociala skiktet som under 1860-talet, vilket dock kan
ha haft ett visst samband med barnavårdsmännens inblandning i rättsfall från
och med 1918.211

Sammanfattningsvis verkar det inte heller denna period som att kvinnans
sociala tillhörighet i förhållande till mannen hade någon negativ inverkan på
målets utgång när det väl kommit inför rätta. I likhet med vad som anfördes i
kapitel 4, tyder det på att ledamöterna vid samtliga häradsrätter i viss mån
sympatiserade med kvinnans och barnens belägenhet och att de hade en vilja
att verka för att faderskap fastställdes även om kvinnan var klassmässigt under -
lägsen mannen. Med undantag av Nordingrå, där de stämda männens sociala
sprid ning var ungefär i paritet med de kända barnafädernas, hade också de
män som stämdes en högre social tillhörighet än vad som kunde ha förväntats
utifrån de kända fäderna i den mikrodemografiska studien. En förklaring till
det kan vara att benägenheten att stämma underklassmän var lägre på grund
av att deras betalningsförmåga var sämre. Noteras bör även att de barriärer
som under 1860-talet kunde skönjas mot att stämma män från det högsta
samhällsskiktet nu inte förelåg på samma sätt i Sollefteå, vilket kan tala för att
kvinnornas sociala utsatthet generellt sett hade minskat, även om barnavårds -
män kan ha spelat en viktig roll för några av dessa rättegångar.

Sammanfattande diskussion

Tillkomsten av Lag om barn utom äktenskap och i synnerhet fyllnadsedens
införande som en möjlighet att ta till om ord stod mot ord och en viss bevisning
förelåg, medförde en betydande förbättring av de ogifta mödrarnas position
vid tinget. Över en natt värderades kvinnans ord i praktiken betydligt högre
tack vare den nya lagen. Även om det inte framgår explicit av föreliggande stu-
die, är det naturligtvis möjligt att kärandesidan tidigare i vissa fall kunnat
utverka värjemålsed för mannen utifrån en jämförelsevis svag bevisning, men
nu blev det alltså upp till rätten att avgöra vem som skulle anförtros en eventuell
edgång. Beträffande sådana fall visar resultaten i denna studie, liksom den
ringa forskning som finns i övrigt, på en mycket tydlig tendens att det i regel
var kvinnan som anförtroddes eden och att det var endast i undantagsfall som
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210 Ungefär var fjärde man som stämdes till Sollefteå häradsrätt tillhörde överklassen (7 av 29). Eftersom
antalet faderskapsrättegångar som ingår i studien är 52, var bortfallet när det gäller den sociala tillhörig-
heten således närmare hälften, men totalt ingår endast 13 män (9 procent, se tabell 72, bilaga 1b) ur över-
klassen bland de kända barnafäderna, varför överklassen oavsett hur man räknar var överrepresenterad
bland de stämda männen i Sollefteå. Det kan till en del ha berott på barnavårdsmannens tillkomst, men
noteras bör också att fyra kvinnor på egen hand stämde överklassmän till tinget i Sollefteå.
211 En barnavårdsman var medkärande i fyra av sju rättegångar där en man från överklassen stämdes.
ca 5,7 procent av de utomäktenskapliga barnen som gav upphov till en faderskapsrättegång.



värjemålsed tillämpades. Av 19 edgångsbeslut vid de tre häradsrätterna valdes
fyllnadsed i 18 fall. Mannens möjlighet att svära sig fri försvann således nästan
helt som en konsekvens av den nya lagstiftningen och det är tydligt att kvin-
norna tillmättes en betydligt större trovärdighet än männen. Framhållas bör
att en sådan praxis som så tydligt favoriserade kvinnan knappast hade före-
kommit i en repressiv miljö, där ogifta mödrar kraftigt fördömdes. Dessutom
förefaller inte någon av de kvinnor som ålades fyllnadsed att ha tvekat nämnvärt
inför att lägga två fingrar på bibeln och intyga att de haft samlag med den ut -
pekade mannen inom den i edstemat angivna konceptionstiden. Med den tidi-
gare lagstiftningen hade ett inte obetydligt antal fall där edgång utdömdes i
stället säkerligen slutat med att mannen svurit sig fri. Denna förändring kan
därmed i viss mån betecknas som revolutionerande.
I sju av de undersökta målen vid de tre häradsrätterna utdömdes värjemålsed

under den gamla lagstiftningens slutskede. Dessa domar var huvudsakligen
baserade på att parterna setts ligga i lag under konceptionstiden, eller att
mannen för andra erkänt att han legat med kvinnan vid en tidpunkt då det var
tänkbart att barnet kunde ha blivit till. Några betydande skillnader mellan de
olika rätterna beträffande vilken bevisning som låg till grund för dessa
värjemålseder har inte observerats. Många av, eller kanske till och med samtliga
dessa mål, skulle dock högst sannolikt i stället ha avgjorts med hjälp av
fyllnadsed om de väckts några år senare. De är därmed i hög grad belysande
för den stora förändring som den nya lagen medförde på den juridiska arenan.
Det inte minst eftersom allt färre män vid den här tiden tvekade inför att svära
sig fria, av vilka en del med stor sannolikhet lär ha svurit falskt. Underlaget är
för litet för att resonera om skillnader mellan de tre rätterna, men sammanlagt
fullgjorde 9 av 12 män en utdömd värjemålsed, jämfört med 6 av 30 under
1860-talet. Denna förändring torde kunna förklaras av en begynnande sekulari -
seringsprocess i samhället i stort, vilket naturligtvis ytterligare sätter fingret
på hur kvinnans position vid tinget stärktes från och med 1918 i och med att
hon i många fall själv kunde svära på att hon pekat ut rätt man.
På grund av att fyllnadsed valdes så gott som konsekvent, går det inte att

påvisa några skillnader mellan häradsrätterna beträffande vad som avgjorde
valet mellan fyllnadsed och värjemålsed. Det verkar dock som att bevisningen
behövde vara jämförelsevis svag för att värjemålsed överhuvudtaget skulle
kunna komma i fråga. Förutom omständigheterna i det enda fall från Sollefteå
där mannen valdes för edgången, visas detta också av två överklagade fall, där
Svea hovrätt ändrade domarna till värjemålsed.
Särskilt vid rätten i Nordmaling förekom några juridiskt tveksamma fall i

vilka fyllnadsed utdömdes utifrån relativt svag bevisning. Påpekas bör också
att Nordmalings häradsrätt i samtliga 10 fall valde fyllnadsed, varav några lika
gärna kunde ha ogillats eller ändrats till värjemålsed om de överklagats till
Svea hovrätt. Det senare framgår av den praxis den högre instansen tillämpade
i andra överklagade mål. Från Nordmaling finns flest exempel på att avsteg
gjordes både från de formella beviskraven och vad som förefaller ha varit praxis
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i högre instans. Där styrktes i några fall där fyllnadsed utdömdes i stort sett
endast att parterna träffats i kvinnans bostad vid tillfällen då hon redan var
gravid. I ett av dem uppgav målets enda vittne att mötena ägt rum efter barnets
födelse, låt vara att svaranden då avlagt nattliga besök hos den kärande
kvinnan. I flera fall vid Nordmalings häradsrätt räckte det också med att
parterna bott i samma hushåll under konceptionstiden. Av ett domslut i ett
överklagat fall är det emellertid uppenbart att även Svea hovrätt ansåg det vara
tillräcklig grund för en fyllnadsed.
Även i Nordingrå och Sollefteå finns ett exempel vardera på att fyllnadsed

utdömdes baserat på att parterna setts tillsammans vid en tidpunkt då barnet
inte kunde ha blivit till, även om det bör påpekas att mannen i fallet från
Sollefteå också hade erbjudit barnets barnavårdsman en engångssumma i
underhåll. Vid dessa båda rätter finns emellertid även exempel på ogillade
faderskapsmål, där liknande bevisning presenterats, som likaså avgjordes efter
att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft. Sollefteå häradsrätt avskrev
även ett par faderskapsmål före år 1918, där den bevisning som presenterats
i stort sett endast styrkte att parterna setts i varandras sällskap, men där
ingenting indikerade att de legat i lag under konceptionstiden. Beträffande
Sollefteå tyder ingenting på att praxis beträffande vad som var otillräcklig
bevisning förändrades på grund av den nya lagstiftningen. Av Nordingrå
häradsrätt ogillades 1922 ett mål eftersom ett vittne inte var säker på om det
var svaranden han sett komma ut ur kärandens bostad en natt under
konceptionstiden, vilket nog inte ska ses som särskilt anmärkningsvärt. Totalt
sett fanns dock inga uppenbara skillnader mellan rätterna i Nordingrå och
Sollefteå när det gäller på vilka grunder en faderskapstalan ogillades. Det fanns
det däremot i jämförelse med Nordmaling, där inte en enda faderskapstalan
avskrevs utan att mannen först svurit sig fri. Således ogillades inget av de
undersökta fallen som väcktes efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft år
1918. Härvidlag spelade de låga beviskrav för fyllnadsed som tillämpades vid
denna rätt utan tvekan in. 
Vid de tre häradsrätterna fastställdes sammanlagt tio faderskap mot man -

nens nekande utan inblandning av edgång. Inte heller beträffande sådana
domar verkar en ny praxis ha uppstått i samband med Lag om barn utom
äktenskap. Över hälften av dem, varav fyra i Sollefteå och en vardera vid de
andra rätterna, ska i praktiken ses som erkännanden, då mannen medgav sam -
lag under konceptionstiden. Därmed var formellt principen om ett fullt bevis
uppfylld, varför domarna inte på något vis kan betraktas som överraskande. I
ett av fallen från Sollefteå verkade dock en barnmorskas vittnesmål tala emot
att barnet kunde ha blivit till vid den tidpunkt mannen medgav. Efter över -
klagan upphävdes också den domen av Svea hovrätt, som således verkar ha
haft en högre tröskel än Sollefteå häradsrätt när det gällde att fastställa fader -
skapet på grund av vad svaranden medgivit.
Bland de fall där faderskapet fastställdes utan edgång, finns också exempel

på att tydligare avsteg gjordes från vad som måste ha varit normal praxis för
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ett fullt bevis i faderskapsrättegångar. Som lagberedningen bakom Lag om
barn utom äktenskap uttryckte det år 1915, kunde ett sådant ”knappast
någon sin” baseras enbart på vittnesmål och inte heller på indicier. Till skillnad
från under 1860-talet, när det endast förekom i Sollefteå, fastställdes fader -
skapet trots det på sådana grunder i minst ett fall vid vardera häradsrätt. Det
gäller exempelvis ett fall från Sollefteå, i vilket svaranden erkände samlag vid
en tidpunkt då det var tveksamt om barnet i juridisk mening kunde ha avlats
och där det också kan ha spelat in att kvinnan tjänat i hans familj när hon blev
gravid. I Nordmaling gjordes ännu större avsteg från normal praxis i och med
att ett par faderskap fastställdes enbart utifrån hörsägensvittnen, vilka uppgav
att svaranden för dem erkänt att han haft samlag med käranden under
konceptionstiden. En fällande dom i Nordingrå var också delvis baserad på
sådant hörsägensvittne. Det domslutet överklagades av mannen till Svea
hovrätt, som ändrade domen till värjemålsed, vilket således bekräftar att
häradsrätterna i Nordmaling och Nordingrå verkligen gjort avsteg från normal
praxis för ett fullt bevis. Hovrätten upphävde även en av Nordmalings härads -
rätt beslutad fyllnadsed. I det fallet fanns endast vittnesmål på att parterna
setts tillsammans i kvinnans bostad när hon redan var gravid, men hovrätten
beslöt likafullt att ålägga mannen värjemålsed trots den bristfälliga bevisningen.
För edgång av endera typen krävdes dock enligt Lag om barn utom äktenskap
formellt omständigheter som kunde föranleda ett antagande om att parterna
haft samlag under konceptionstiden. I linje med vad Ivar Afzelius skrev år 1879
verkar det således beträffande denna period uppenbart att även den högre
instansen tummade på beviskraven i faderskapsrättegångar. Det ska dock fram -
hållas att även beträffande det sistnämnda fallet ger hovrättens dom belägg för
att häradsnämnden i Nordmaling var beredd att i juridisk mening favorisera
kärandesidan i ännu högre utsträckning än överdomstolen.
Beträffande vilket belopp som ansågs vara ett skäligt underhållsbidrag har

en skillnad kunnat konstateras mellan Nordingrå och de andra rätterna. I
Nordingrå ansågs uppenbarligen att 15 kronor i månaden var tillräckligt, medan
minst 20 kronor tillämpades i både Sollefteå och Nordmaling. Kärandesidans
krav var också generellt lägre i Nordingrå och det verkar dessutom som att det
vid de båda andra rätterna var möjligt att kräva högre ersättning till kvinnan
för tiden kring förlossningen. Denna skillnad beträffande underhållens storlek
skulle kunna tyda på en större social utsatthet för de ogifta mödrarna i
Nordingrå. Det bekräftas i viss mån av att det även var färre av de utomäkten -
skapliga födslarna i Nordingrå som genererade en faderskapsrättegång jämfört
med Sollefteå och Nordmaling. Så var särskilt fallet efter att den nya lagstift -
ningen börjat gälla vid nyåret 1918, då frekvensen faderskapsmål inte ökade
nämnvärt i Nordingrå. 
Barnavårdsmännen var i samtliga områden aktiva och drog många försumliga

barnafäder inför rätta från och med 1918, vilket var en viktig anledning till att
faderskapsrättegångarna blev dubbelt så frekventa i Sollefteå jämfört med åren
just före. En barnavårdsman var medkärande i en betydligt mindre andel av
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fallen vid Nordmalings häradsrätt. Trots det mer än tredubblades antalet
faderskapsmål vid denna rätt. Snarare än ett tecken på att de nya funktio nä -
rerna var mindre angelägna att driva en faderskapsprocess på grund av hårdare
attityder gentemot ogifta mödrar, ska nog det faktum att de i Nordmaling bara
var medkärande i 7 fall av 18 från och med 1918, förklaras med den jämförelse -
vis sämre implementeringen av barnavårdsmannainstitutionen (se kapitel 5).
Det ska också understrykas att en barnavårdsman var kärandepart i samtliga
sex fall i Nordingrå efter införandet Lag om barn utom äktenskap. Högst
sannolikt blev därmed faderskapsrättegångarna även där fler än vad de skulle
ha blivit utan den nya lagstiftningen och sett till hela perioden var det betydligt
färre kvinnor som stämde en barnafader på egen hand till Nordingrå häradsrätt. 
Ett förvånansvärt stort antal män som stämts in till Sollefteå häradsrätt

erkände faderskapet efter att Lag om barn utom äktenskap trätt i kraft.
Härvidlag fanns av allt att döma ett samband med att barnavårdsmannen inför -
des och kunde driva målet utan kvinnans medgivande varigenom integri tets -
skäl i sådana fall inte längre kunde verka hämmande på om saken kom inför
domstol. Det verkar troligt att en del män som kanske inte trott att saken skulle
komma inför rätta erkände när de väl stod inför domstolen. Som även den mik -
ro demografiska studien tycks visa, tyder de många erkännandena i Sollefteå
på att det alltjämt fanns en annan attityd till mannens försörjnings ansvar bland
folk i allmänhet i det tingslaget. Det vill säga att rådande normer skapade ett
tryck på männen som gjorde det svårare för dem att neka när målet kommit
inför rätta, vilket i så fall tyder på ett relativt milt socialt klimat för de ogifta
mödrarna. Som berörts i tidigare kapitel kan sådana normer ha omfattat både
rättens ledamöter och lokalsamhället i stort. Också i Nordmaling märks en
ökning av antalet erkännanden från och med 1918, men den var långtifrån
lika omfattande som i Sollefteå, medan något motsvarande inte förekom vid
Nordingrå häradsrätt.
Beträffande den sociala tillhörigheten finns det inte heller denna period

något som tyder på att den hade någon ofördelaktig inverkan på kvinnornas
möjlighet att vinna målen. Resultaten i detta avseende påminner mycket om
den äldre studien (kapitel 4). Möjligheterna att få faderskapen fastställda före -
faller ha varit lika goda oavsett var på samhällsstegen käranden och svaranden
befann sig, vilket tyder på att samtliga häradsrätter i någon utsträckning sympa -
tiserade med kvinnans och barnets svåra situation. Till skillnad från under
1860-talet fanns i Sollefteå inte heller samma barriärer mot att stämma män
ur det högsta samhällsskiktet, vilket talar för att de ogifta mödrarnas sociala
utsatt het hade minskat även om införandet av barnavårdsmannen kan vara
en viktig förklaring i sammanhanget. I Sollefteå och Nordmaling hade de svar -
ande männen alltjämt generellt en högre klasstillhörighet än kvinnorna, och
den sociala klyftan mellan könen var också större jämfört med vad som fram -
kom i den mikrodemografiska studien. En förklaring till det kan vara att den
sämre betalningsförmågan hos män som tillhörde de lägre socialgrupperna
gjorde att färre av dem stämdes. I Nordingrå hade kvinnorna däremot ungefär
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samma sociala tillhörighet som de svarande männen, vilket dock inte är
anmärkningsvärt då fördelningen är i paritet med de kända barnafäderna i den
mikrodemografiska studien.
Mot bakgrund av det som framkommit kan konstateras att kvinnan förefaller

ha haft en starkare position vid rätterna i Sollefteå och Nordmaling än i
Nordingrå, faktiskt allra starkast i Nordmaling. Resultaten i denna delstudie
är således endast delvis i enlighet med avhandlingens ena huvudhypotes om
att de ogifta mödrarna ska ha varit minst socialt utsatta i Sollefteå, och mest
i Nordmaling. De många erkännandena i Sollefteå tyder dock på att det där
fortfarande i lokalsamhället var mindre accepterat att mannen undandrog sig
försörjaransvaret. Mot bakgrund av de låga utomäktenskapliga födelsetalen i
Nordmaling och områdets omvittnat starka religiösa prägel måste hur som
helst kvinnans oväntat starka position vid häradsrätten sägas vara både intres -
sant och överraskande. Bland rättens ledamöter fanns nu definitivt en annan
vilja att förbättra situationen för ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn
jämfört med omkring 50 år tidigare. 
Generellt måste man säga att kvinnan och barnet favoriserades judiciellt

vid alla de tre häradsrätterna under denna period. Eller med andra ord att
kvin norna tillerkändes en betydligt större trovärdighet än männen. Motiven
bakom kvinnornas starka position i faderskapsmålen, står sannolikt ytterst
att finna i hennes och barnets försörjning. Det sågs knappast med blida ögon
av folk i allmänhet att en man som gjort en kvinna med barn, i strid med den
rådande genuskonstruktionen, undandrog sig försörjaransvaret. Beträffande
att kvinnan nu hade en stark position även vid tingen i Nordmaling och
Nordingrå förtjänar även samma förklaring som i den mikrodemografiska
studien att lyftas fram, det vill säga attitydförändringar till följd av moderni -
se ringen och den större arbetarklassen, varför traditionella värderingar med
rötterna i bondesamhället nu bör ha fått mindre betydelse. Den sekulariserings -
process som beskrivits ovan, genom vilken religionen blev mer av ett fritids -
intresse snarare än en lagstadgad plikt, kan som sagt också ha medfört en större
tolerans mot ogifta mödrar.
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Kapitel 7. Slutdiskussion

Utifrån djupgående empiriska studier har denna avhandling indirekt under-
sökt ogifta mödrars sociala utsatthet i de tre ångermanländska tingslagen 
Sollefteå, Nordingrå och Nordmaling under perioden 1860–1940. Graden av
social utsatthet har värderats med utgångspunkt i hur kvinnor blev behand-
lade i lokalsamhället efter att de fött ett utomäktenskapligt barn, det vill säga
vilka eventuella negativa konsekvenser utomäktenskapligheten fick för deras
fortsatta liv. Med det har avsetts hela lokalsamhällets samlade bemötande in-
klusive såväl grannar, formella institutioner och den närmaste omgivningen.
Utifrån en hypotes om att utsattheten kunde variera betydligt mellan olika
miljöer, har syftet varit både att jämföra relativt närbelägna områden med
olika förutsättningar och att ge en mer samlad bild över de ogifta mödrarnas
sociala utsatthet i de tre tingslagen. Såväl likheter som skillnader mellan
områd ena har således varit av intresse.
Djupundersökningar har gjorts av två tidsperioder, dels 1860-talet och dels

ett antal år kring införandet av 1917 års Lag om barn utom äktenskap. Däri -
genom jämförs den sociala utsattheten för ogifta mödrar under en tid när
bondesamhället fortfarande var relativt intakt, med en tid då en viss industri -
a lisering och modernisering ägt rum. Studien är den första större komparativa
undersökningen av ogifta mödrar i Sverige, som både beaktat mer än ett område
och ingående nyttjat olika typer av källmaterial. För tolkningen har bland
annat stigmatiseringsteori och begreppet avvikelse använts. Den sociala utsatt -
heten har antagits vara länkad till hur avvikande de ogifta mödrarna ansågs
vara på det lokala planet och att det kunde variera beroende på tid och rum.
Centralt är om det avvikande beteendet var att betrakta som en primär eller
sekundär avvikelse.1 I det förra fallet handlar det förvisso om en norm över -
trädelse, men som inte medför långtgående konsekvenser, utan personens ära
är möjlig att återupprätta. Den sekundära avvikelsen innebar däremot stämp -
ling och stigmatisering eftersom beteendet anses oförenligt med rådande
normer. Ett genusperspektiv har även anlagts för att ta i beaktande hur uppfatt -
ningar om manligt och kvinnligt har påverkat hur de ogifta mödrarna behand -
lades i lokalsamhället.
Utgångspunkten har varit att kulturellt betingade föreställningar kring repro -

duktion, äktenskap och sexualitet kunde leda till att kvinnor med utom -
äktenskapliga barn stämplades som avvikande och stigmatiserades, så att deras
levnadsförhållanden försämrades på grund av uteslutning och utstöt ning, samt
att graden av utsatthet bör ha skiljt sig åt mellan områden med olika förutsätt -
ningar. Skillnader i de utomäktenskapliga födslarnas omfattning har antagits

1 Hilte 1996, s. 116.
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kunna ha ett samband med den sociala utsattheten och ha sin grund i
oberoende variabler som den socioekonomiska strukturen och religionens
inverkan. Studien har tagit avstamp i de två huvudsakliga uppfattningar som
framkommit genom tidigare forskning om svenska förhållanden. Dels har en
mörk bild av en långtgående stigmatisering för ogifta mödrar tecknats av
exempelvis Jonas Frykman, och dels har den nyanserats av andra som visat
att de flesta av dem så småningom gifte sig i en tid när äktenskapet ansågs ha
social bärkraft.2

Med utgångspunkt i frekvensen av utomäktenskapliga födslar i de valda
områdena formulerades inledningsvis två huvudhypoteser rörande den sociala
utsattheten. För det första att utsattheten under båda tidsperioderna var minst
i Sollefteå eftersom det där föddes avsevärt flest utomäktenskapliga barn, samt
för det andra att den under den första perioden var störst i Nordmaling, där
de utomäktenskapliga födslarna under 1860-talet var mycket få. Skillnaderna
mellan Sollefteå och de andra områdena, som även återspeglas i antalet illegi -
tima barn per 1000 ogifta kvinnor i fertil ålder, är i linje med vad som kunde
förväntas utifrån den socio-ekonomiska strukturen och religiositetens för -
modade betydelse. De var även grovt sett bibehållna under den andra under -
sökningsperioden på 1900-talet. Andelen självägande bönder, för vilka äkten -
skapet hade en större betydelse jämfört med underklassen, var exempel vis
mindre i Sollefteå under båda perioderna.
Studiens huvudsakliga källmaterial har varit kyrkböcker och domböcker. I

de förra har i första hand de ogifta mödrarnas livscykler under deras fertila
ålder undersökts i två mikrodemografiska delstudier. I dem har ett särskilt
fokus legat på deras giftermålsmönster eftersom äktenskapet utan tvekan bör
ha setts som önskvärt för kvinnorna både av försörjningsskäl och som ett sätt
att återupprätta deras ära. Deras giftermålsfrekevens har antagits vara ett mått
på i vilken grad det sistnämnda var möjligt. Bland övriga faktorer av relevans
i livsförloppsanalyserna har bland annat ingått deras migration, pigors anställ -
nings förhållanden i samband med att de blev gravida och de utomäkten skapliga
barnens spädbarnsdödlighet. Även de ogifta mödrarnas sociala bak grund har
vägts in i analysen. Huvudsyftet i de två delstudier som baserats på domboks -
material har varit att undersöka hur häradsrätterna hanterade fader skaps -
rättegångar, i första hand beträffande vilken bevisning som behövdes för olika
utfall och vad det säger om kvinnornas sociala utsatthet. Ett fokus har också
legat på om kvinnornas möjlighet att vinna en stämning om faderskap, verkar
ha varit korrelerad till hennes socialgruppstillhörighet i förhållande till man -
nens. Det bedömdes vara särskilt relevant ur ett genusperspektiv.
Benägenheten för männen  att svära en dem av rätten ålagd ed beträffande
fader skapet har likaså brukats som ett mått på kvinnornas sociala utsatthet,

2 Förutom Frykman 1977, se t.ex. Carlsson 1977; Brändström 1997; Håkansson 1999; Eriksson (Karth) 
& Rogers 1978.
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liksom i vilken utsträckning de utomäktenskapliga födslarna gav upphov till
en rättegång. I den äldre studien har dessutom ingått en under sökning av
huruvida ogifta mödrar med flera barn åtalats för lönskaläge i enlighet med
gällande lagstiftning till 1864. I och med att Lag om barn utom äktenskap
träd de i kraft år 1918, tillkom barnavårdsmannenmitt under den senare tids -
perioden, som var en funktionär som skulle tilldelas varje utom äktenskapligt
barn för att verka för barnets bästa. I syfte att ytterligare kom ma åt attityderna
gentemot ogifta mödrar i lokalsamhället har därför även undersökts hur
implementeringen av denna reform initialt tog sig uttryck.

Variationer i 1860-talets bondesamhälle

I enlighet med den första huvudhypotesen verkar den sociala utsattheten
under den första undersökningsperioden ha varit minst i Sollefteå. Den andra
huvudhypotesen om en större utsatthet i Nordmaling även i jämförelse med
Nordingrå har däremot inte visat sig hålla för en närmare granskning. Båda
dessa slutsatser är baserade på både den mikrodemografiska livsförloppsstu-
dien (kapitel 3) och på domboksstudien (kapitel 4). I den förstnämnda har
bland annat kunnat konstateras att såväl de ogifta mödrarnas giftermålsmöns-
ter, som vilka kvinnor det var som fick utomäktenskapliga barn, tyder på en
mindre utsatthet i Sollefteå i jämförelse med Nordingrå och Nordmaling. Den
totala vigselfrekvensen för de ogifta mödrar som bodde kvar i respektive tings-
lag varierade mellan ungefär 60% i Nordingrå och 75% i Sollefteå. Jämfört
med kvinnor som inte fött något utomäktenskapligt barn var det i Sollefteå
10% färre av de ogifta mödrarna som gifte sig under sin fertila ålder, medan
motsvarande skillnad var omkring 20% i de båda andra tingslagen. Skillna-
derna mellan Sollefteå och de andra områdena förstärks om hänsyn tas till
de fall där kvinnan antingen sedan tidigare hade barn med brudgummen, eller
väntade barn med honom vid vigseln. Av de övriga var det t.ex. bara en tredje -
del som gifte sig i Nordingrå mot hälften i Nordmaling och ungefär 6 av 10 i
Sollefteå.
Det var således extra svårt för de ogifta mödrarna i Nordingrå att ”bli gifta”

med någon annan än en man de redan hade barn med. Där verkar faktiskt även
de vars enda utomäktenskapliga barn hade avlidit ha löpt en inte obetydlig risk
att förbli ogifta om det inte blev äktenskap med barnafadern. Det är ett tydligt
tecken på att det ogifta moderskapet i sig kunde vara stigmatiserande. I och
med att de fött barn utanför äktenskapet kunde kvinnor i Nordingrå anses så
oförenliga med rådande normer för hur en individ bör vara att de stämplades
som sekundära avvikare (utifrån Edwin Lemert), varför deras ära inte gick att
återupprätta.3 I Nordmaling och Sollefteå verkar först de kvinnor som lämnats

3 Se teoriavsnittet, kapitel 1, sid. 11f.
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ensamma med två utomäktenskapliga barn ha drabbats av en så pass stor
utslagning på äktenskapsmarknaden att den nästan säkert hade sin grund i
stigmatisering. Jämfört med kvinnor i allmänhet var dock vigselfrekvensen
också i dessa områden lägre även för dem som var ensamstående med endast
ett illegitimt barn. Också för dem förefaller det utomäktenskapliga barnet ha
med fört negativa konsekvenser på äktenskapsmarknaden, men i de fallen var
kvinnornas ära ändå ofta möjlig att återupprätta via ett giftermål. Det är också
uppenbart att påtryckningar från kvinnornas fäder spelade en jämförelsevis
stor roll för om det blev giftermål med barnafadern i Nordingrå, vilket av allt
att döma var av extra stor vikt på grund av risken för stigmatisering. Kvinnornas
ålder spelade även in för giftermålsmöjligheterna på ett annat sätt än i de båda
andra tingslagen. Däremot återspeglas inte den sociala utsattheten i någotdera
området genom en oproportionerligt hög utomäktenskaplig spädbarns död lighet.
Normalt föddes flest illegitima barn inom underklassen, men det var bara i

Sollefteå som kvinnor ur de lägsta sociala skiktet var nämnvärt överrepresen -
terade bland de ogifta mödrarna. Det tyder på att det i de andra områdena inte
var lika socialt accepterat för kvinnor med underklassbakgrund att föda barn
utanför äktenskapet. Äktenskapets förmodade mindre betydelse för överföring
av arv och egendom i de lägre klasserna verkar inte i dessa områden ha mildrat
den sociala utsattheten, vilket bekräftas av att utslagningen på äktenskaps -
marknaden var betydligt större för kvinnor ur underklassen än för bonddöttrar
och andra ur medelklassen. Den högre vigselfrekvensen för den sistnämnda
gruppen i Nordingrå och Nordmaling berodde av allt att döma på att de hade
större ”bargaining power” (hämtat från George Alter) i form av finansiella
tillgångar, exempelvis en hem gift.4 I Sollefteå var vigselfrekvensen lika hög
oavsett om kvinnan tillhörde medel- eller underklassen, vilket tyder på en
mildare attityd gentemot det ogifta moderskapet (överklassen var nästan inte
representerad bland de ogifta mödrarna). En mindre utsatthet i Sollefteå
indike ras även av att det utifrån barnens efternamn verkar ha varit vanligare
att barnafadern var känd, vari genom förekomsten av starkare normer angående
att mannen skulle ta sitt ansvar kan skönjas. Av allt att döma var socio ekono -
misk utsatthet en viktig förklaring till att de utomäktenskapliga födslarna var
fler i Sollefteå. Eller med andra ord att äktenskap sköts upp eller omintet -
gjordes eftersom många barna fäder saknade den rätta ekonomiska förmågan
för att försörja en familj, men å andra sidan var risken att kvinnorna stigma -
ti se rades mindre.
Studien av rättsfallen visar att det under 1860-talet utan tvekan var lättast

för kvinnan att vinna ett faderskapsmål vid Sollefteå häradsrätt. Det berodde
till stor del på att rätten i ett antal fall favoriserade kvinnornas och barnens
sak på ett sätt som saknar motsvarighet vid de andra rätterna. Bland annat

4 Alter 1988, s. 120.
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fast   ställdes faderskapet i ett par fall genom en fällande dom, utan att mannen
som brukligt först fick chansen att värja sig genom edgång. Enligt den rådande
principen om legal bevisföring fastställdes normalt inte faderskap på det viset,
utan för ett så kallat fullt bevis behövdes antingen att mannen inte fullgjorde
(svor) en honom ålagd värjemåls ed eller att han medgav att han kunde vara
barnafadern. Ett annat tydligt brott mot normal praxis, som var unikt för
Sollefteå bland de här studerade dom stolarna, var att kvinnor, i strid med
gällande lagstiftning, tilläts att bekräfta sin talan genom att avlägga så kallad
fyllnadsed. Uppenbarligen var härads höv dingen och nämndens ledamöter inte
medvetna om att man därigenom begick ett processuellt fel, men åtminstone
den förstnämnde bör ha känt till att edgång för kvinnor inte tillämpades vid
andra domstolar. 
Framhållas ska också att det inte vid någon av de studerade häradsrätterna

verkar ha funnits ett negativt samband mellan kvinnans möjlighet att vinna
målen och hennes sociala tillhörighet i förhållande till mannen. Detsamma
gäller i princip om en faderskapstvist ledde till en rättegång. Det enda eventuella
undantaget är att få män från överklassen stämdes. Eftersom de flesta av barnen
gick under epitetet ”fader okänd” går det emellertid inte att veta om över -
klassen var mer än marginellt representerad bland barnafäderna. Överlag hade
dock de stämda männen en högre klasstillhörighet än de kärande kvinnorna,
vilket är intressant mot bakgrund av att de allra flesta mål slutade med att ett
underhåll till barnet fastställdes. Det faktum att domstolarna uppenbarligen
tillskrev kvinnan en god tillförlitlighet också i de fall där hon hade en lägre
social gruppstillhörighet, visar att det hos samtliga rätter fanns en vilja att ett
antal faderskap skulle fastställas och att det gällde även om exempelvis en
relativt välbärgad bonde stämts av en fattig piga. Det talar emot att kvinnan
mer eller mindre automatiskt stigmatiserades för att hon lämnats ensam med
ett utomäktenskapligt barn. Å andra sidan var det i alla områden relativt få
utomäktenskapliga födslar som gav upphov till en faderskapsrättegång, men
snarare än ett socialt underläge låg det andra faktorer och strukturer bakom
att endast 10–20% procent av männen stämdes inför häradsrätten. Skam och
integritetsskäl, privata uppgörelser i det tysta och att kvinnan behövde upp -
bringa vittnesmål som kunde leda till ett antagande att parterna haft samlag
vid en tidpunkt då det var möjligt att barnet kunde ha blivit till, är några av
del  för klaringarna till att en stor majoritet av männen inte stämdes. Att opropor -
tionerligt få män ur underklassen stämdes kan ha berott på att kvinnan tvivlade
på att hon skulle få hela eller delar av underhållet, även om hon vann rätte -
gången.
Benägenheten att svära sig fri bland män som ålagts värjemålsed var över -

lägset störst i Nordingrå. Det tyder på att mer negativa attityder gentemot ogifta
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mödrar i lokalsamhället gjorde att det var mer socialt accepterat för män nen
att neka och att deras försörjaransvar inte ansågs lika viktigt som i exem pelvis
Sollefteå. Man kan naturligtvis inte förutsätta att alla män som stämdes var
skyldiga, men åtminstone i den mån männen svor falskt fanns det antag ligen
ett visst samband mellan hur socialt utsatta de ogifta mödrarna var och om
männen valde att fullfölja edgången. Likt den mikrodemografiska studien,
tyder därför antalet fullgjorda eder på att den sociala utsattheten under 
1860-talet kan ha varit störst i Nordingrå tingslag, och inte som förväntat i
Nordmaling. 
Att den sociala utsattheten i Nordmaling ändå var ganska stor visas bland

annat av att det fanns en överrepresentation av kvinnor som redan innan de
fick barn måste ha ansetts som avvikande, vilket framgår av lytesmarkeringar
i kyrkböckerna. En sådan strukturell utsatthet var antagligen proportionellt
sett vanligast i områden med en mindre tolerant attityd gentemot utomäkten -
skaplighet, eftersom fler kvinnor i sådana miljöer sannolikt idkade sexuell
avhållsamhet. Bland de varaktigt ogifta mödrarna var det även flest kvinnor i
Nordmaling som fick mer än ett utomäktenskapliga barn. Bonddöttrar med
utomäktenskapliga barn, som så småningom ingick äktenskap, visade också
där större tecken på social nedgång i samband med giftermålet än i Sollefteå
och Nordingrå. Till skillnad från vid de andra båda rätterna bötfälldes dessutom
vid Nordmalings häradsrätt de kvinnor som fått tre eller fler utomäktenskapliga
barn fram till att lönskaläge avkriminaliserades 1864. Allt detta förstärker
bilden av en större social utsatthet jämfört med Sollefteå och bekräftar
följaktligen riktigheten av den första huvudhypotesen. Som kunde misstänkas
på förhand fanns således under 1860-talet ett visst samband mellan vanligheten
av utomäktenskapliga födslar och attityden mot ogifta mödrar i lokal samhället.
Främst den mikrodemografiska studien visar att det ogifta moderskapet på

1860-talet i bästa fall betraktades som en primär avvikelse, det vill säga att
kvinnans ära var möjlig att återupprätta via ett giftermål trots att beteendet
ansågs vara avvikande. Eller med andra ord, att nedkomsten av ett utomäkten -
skapligt barn kunde ses som ett acceptabelt ”snedsteg”, som dock absolut inte
var önskvärt.5 Undantaget är om kvinnan hade en stabil relation med barna -
fadern och det allmänt ansågs att äktenskap skulle följa, i vilket fall kvinnorna
nog inte var så socialt utsatta om vigseln inte drog ut för långt på tiden.
Beteendet kan i sådana fall ha varit helt normaliserat, alternativt att kvinnan
blev ”ärbar” i och med giftermålet. Att utomäktenskapliga graviditeter i allmän -
het sågs som något negativt framgår inte minst av att relativt unga barna -
föderskor var ovanliga, och att genomsnittsåldern vid den första nedkomsten
i alla tre tingslagen var så hög som 25–26 år. Det illustrerar att många – exem -
pelvis tjänstepigor – i åratal undvikit att inleda en utomäktenskaplig sexuell
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relation, samt att många av dem tagit risken att bli gravid först i samband med
ett frieri de hoppades skulle leda till äktenskap. Fördömanden som hänger
samman med synen på utomäktenskaplighet hade med andra ord gjort att det
var först när de uppnått en ålder då det blivit angeläget att ingå äktenskap,
som de, med giftermål i åtanke, var villiga att riskera en graviditet. Därför är
det också uppenbart att många illegitima barn kom till som en konsekvens av
misslyckade frierier ur kvinnans synvinkel, det vill säga att mannen svek löften
eller förespeglingar om äktenskap. 
Beträffande 1860-talet är det således tydligt att det faktum att en majoritet

av de ogifta mödrarna gifte sig, inte är tillräckligt för att likt andra forskare
kons ta tera att utomäktenskapligheten inte var så stig matiserande för dem.6

En djupare problematisering har visat att Jonas Frykmans mörka bild har viss
rele vans för de kvinnor som övergavs av barnafadern i 1860-talets Nordingrå.7

Beträffande Sollefteå och Nordmaling är det dock mer relevant att, i linje med
mycken annan forskning rörande svenska förhållanden, tona ned de negativa
konse   kvenserna så länge kvinnan inte hade lämnats ensam med mer än ett
barn, även om det också bör framhållas att den sociala utsattheten inte var
obetyd lig.

Utjämnade attityder i det tidiga 1900-talet

Under 1910- och 1920-talen var de ogifta mödrarnas sociala utsatthet mer
likartad i de tre tingslagen, vilket både den mikrodemografiska studien (ka-
pitel 5) och rättsfallen (kapitel 6) ger uttryck för. Likt riket i stort hade den
utomäktenskapliga födelsekvoten ökat i samtliga områden, men i förhållande
till varandra var som sagt skillnaderna mellan dem i det avseendet grovt sett
bibehållna. Trots att det fortfarande föddes betydligt fler illegitima barn i 
Sollefteå hade en utjämning av den sociala utsattheten skett, som till största
delen hade sin grund i att den minskat i Nordingrå och Nordmaling. Det är
således i strid med den första huvudhypotesen, enligt vilken utsattheten alltså
även denna period ska ha varit minst i Sollefteå. Som indirekt berördes i syf-
tesformuleringen torde utjämningen till stor del kunna förklaras av föränd-
rade attityder till följd av moderniseringsprocesser, inklusive en begynnande
sekulariseringsprocess. För förändringen spelade av allt att döma den växande
arbetarklassen in, och att bondesamhällets traditionella moraliska värde-
ringar nu inte längre på samma sätt genomsyrade det inte lika tätt samman-
bundna lokalsamhället. Religionen och kyrkan hade inte fullt ut samma
in flyt  ande som tidigare, vilket sannolikt hade ett samband med arbetarrörel-
sens framväxt och att religionen blivit mer av ett fritidsintresse vid denna



tid.8 Arbetarklassens andel av befolkningen hade mer än fördubblats i samtliga
områden. Den sociala kontrollen hade minskat och industrialiseringen, emi-
grationen och urbaniseringen hade bland annat lett till en relativ minskning
av icke jord ägande agrara grupper på landsbygden.9 Toleransen mot ogifta
mödrar kan också ha ökat på grund av att bondehemmanen blivit mindre till
följd av hemmansklyvning, varför äktenskapet inte längre hade samma ekono -
miska betydelse för exempelvis överförande av egendom till nästa generation.
De ogifta mödrarnas vigselfrekvens hade ökat i jämförelse med 1860-talet

och var nu i paritet med jämförbara kvinnor som inte fött något utomäkten -
skapligt barn. Nu gifte sig ungefär 8 av 10 i samtliga områden oavsett före -
komsten av illegitima barn, men det ska ses mot bakgrund av att antalet gifter -
mål mellan personer med gemensamma barn, så kallade legitimeringar, hade
ökat kraftigt. Det är en del av ett nationellt mönster som samverkade med att
de utomäktenskapliga födslarna ökade även på riksplanet och hade uppenbar -
ligen sin främsta förklaring i att det i många fall rörde sig om stabila frierier
där vigseln fick dröja till efter barnets födelse. Det är rimligt att anta att den
typen av frierier var mer normaliserade än under 1860-talet. Så många som
runt hälften av de ogifta mödrar som bodde kvar i respektive tingslag gifte sig
så småningom med en man de sedan tidigare hade barn med och de flesta av
legitimeringarna var av allt att döma överenskomna på förhand. Det framgår
inte minst av att varken den formella eller informella sociala kontrollen hade
någon direkt påverkan på dem. Varken påtryckningar från kvinnornas fäder
eller det faktum att andelen fastställda faderskap ökade som en konsekvens
av att Lag om barn utom äktenskap infördes halvvägs in i undersöknings -
perio den, hade nämligen någon nämnvärd effekt på legitimeringarna i de
undersökta tingslagen. Orsakerna till de många giftermålen mellan föräldrar
med gemensamma utomäktenskapliga barn bör i stället främst sökas i arbetar -
klassens tillväxt, dit en majoritet av de barnafäder som legaliserade förbin -
delsen med barnens mödrar hörde. De flesta av kvinnorna tillhörde även dem
lägre socialgrupper eller var bonddöttrar som gifte sig med en man med lägre
social tillhörighet. Eftersom det nu var färre som hade sin utkomst direkt från
jorden verkar det ha varit svårare ekonomiskt  i lägre socialgrupper att bilda
familj och upp rätta ett gemensamt hushåll, varför äktenskapen sköts upp. 
Till skillnad från i Nordingrå under 1860-talet drabbades nu inte ogifta

mödrar vars barn dött eller lämnats till foster- eller adoptivföräldrar av någon
utslagning på äktenskapsmarknaden. Färre kvinnor än då blev också så kallade
repeaters i och med att de födde ett andra utomäktenskapligt barn. Det berodde
till stor del på att det nu var lättare för en ogift mor med ett barn att framgångs -
rikt inlåta sig i ett nytt föräktenskapligt frieri, vilket framgår av att fler av dem
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8 Bäckström 1984, s. 143, 148f.
9 Mats Hellspong & Orvar Löfgren, Land och stad: svenska samhällstyper och livsformer från medeltid
till nutid, Lund 1972, s. 84f.
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som blev gravida på nytt gifte sig med barnafadern. I samtliga tingslag stig -
matiserades dock då som nu ogifta mödrar som lämnats ensamma med två
barn. Precis som under 1860-talet förekom däremot ingen anmärkningsvärt
hög spädbarnsdödlighet bland de illegitima barnen i något av de tre tingslagen.
Trots de större möjligheterna till ett nytt frieri, påverkades äktenskaps ut -
sikterna fortsatt negativt för dem som övergavs av fadern till det första barnet,
och det oavsett om de fick fler utomäktenskapliga barn eller inte. Av dem som
inte gifte sig med en barnafader var det mellan var tredje kvinna i Sollefteå
och 6 av 10 i Nordingrå som ingick äktenskap med någon annan man. Det
illust rerar att det ogifta moderskapet fortfarande ansågs som en avvikelse från
det normala om inte kvinnan hade en stabil relation med barnafadern. Det är
därför ett fortsatt rimligt antagande att också många av de barn som inte
legitimerades fortfarande kom till i samband med vad åtminstone kvinnan
uppfattade som frieriliknande former, snarare än genom mer tillfälliga sexuella
förbindelser. Kvinnornas medelålder vid den första nedkomsten var nu 23 år,
vilket stödjer ett sådant antagande eftersom de var i en ålder då det var normalt
att ingå äktenskap. Det är dock tveksamt i vilken grad en kvinna som förblivit
ensamstående med ett barn betraktades som en sekundär avvikare och därför
drabbades av stämpling och stigmatisering. Mycket tyder i stället på att dessa
kvinnors lägre giftermålsfrekvens i större utsträckning än under 1860-talet
var effekten av en socioekonomiskt betingad utslagning på äktenskaps mark -
naden. Det vill säga att det kanske hellre bör framhållas att färre män var be -
n ägna att försörja andras barn i en tid när färre levde direkt av jorden.
På 1860-talet var det av allt att döma i betydande utsträckning socioeko -

no miska villkor som låg bakom den högre utomäktenskapliga födelsekvoten i
Sollefteå. Det gäller också den senare undersökningsperioden och torde till
stor del ha sin förklaring i att underklassen utgjorde en något större andel av
befolkningen, liksom inte minst att andelen självägande bönder var betydligt
mindre än i Nordingrå och Nordmaling. Den större ekonomiska utsattheten
jämfört med de andra områdena förefaller även vara huvudförklaringen till att
vigselfrekvensen nu var lägst i Sollefteå. Socioekonomiska villkor låg också av
allt att döma bakom att utflyttningen av ogifta mödrar under denna period var
störst från Sollefteå tingslag. En viktig förklaring till denna migration var utan
tvekan att finna arbete och försörjning. Mot att utflyttningen orsakades av en
större social utslagning talar att det endast var i Sollefteå som det verkade
finnas en reell möjlighet för en ogift mor att få en pigtjänst i ett hushåll dit hon
kunde ta med sitt barn. Det faktum att nära hälften av de utomäktenskapliga
fäderna var kända åren före Lag om barn utom äktenskap trädde i kraft 1918
tyder också på en relativt stor tolerans mot ogifta mödrar i Sollefteå. Hade de



setts som sekundära avvikare hade männen knappast varit benägna att erkänna
faderskapen utan rättslig inblandning i så stor utsträckning som de faktiskt
gjorde, även innan de formella sanktionsmedel som den nya lagstiftningen
medförde fanns att tillgå.
Trots hög vigselfrekvens finns en del tecken på att den sociala utsattheten

för ogifta mödrar också i början av 1900-talet var störst i Nordingrå. Där fick
ytterst få kvinnor fler än ett illegitimt barn, vilket kan tyda på en verklig rädsla
för de sociala konsekvenser en andra graviditet kunde medföra. Bonddöttrar
som gifte sig med en man de inte hade barn med sedan tidigare, uppvisade också
en större nedåtgående social mobilitet i samband med äktenskapen jämfört
med de som legitimerade minst ett barn. Till skillnad från i Sollefteå förekom
i både Nordingrå och Nordmaling vissa tendenser till vad Frykman benämner
strukturförtryck, eller med andra ord att ogifta mödrar oftare över gavs av barna -
fäder med en högre social tillhörighet, vilket antagligen var relativt sett vanligare
i en miljö där ogifta mödrar var mer socialt utsatta. De flesta barna fäderna, av
vilka merparten var kända från och 1918, hade dock i samtliga områden en
liknande socialgruppstillhörighet som kvinnorna de hade barn med.
Till skillnad från på 1860-talet, när det endast var vid Sollefteå häradsrätt

som man tydligt kan slå fast att kvinnan favoriserades judiciellt, hade de ogifta
mödrarna nu en stark position vid samtliga tre häradsrätter. Som vi sett var
det då bara i Sollefteå som faderskap fastställdes mot mannens nekande utan
inblandning av edgång eller att han medgivit samlag vid en tidpunkt då barnet
kunde ha blivit till. Sådana fall förekom nu vid samtliga här undersökta härads -
rätter, trots att det fortfarande var i strid med allmän rättspraxis.10 Mest värt
att framhålla är emellertid det omfattande bruket av fyllnadsed för kvinnan
från och med att den nya lagstiftningen år 1918 medförde att rätten skulle
välja den part man ansåg mest trovärdig för edgången. Endast i ett enda fall av
totalt 19 edgångsbeslut vid de tre häradsrätterna ålades mannen värjemålsed.
En sådan praxis hade knappast vunnit insteg i en repressiv miljö där ogifta
mödrar i hög utsträckning stigmatiserades, utan är onekligen ett tecken på att
kvinnorna tillmättes en betydligt större trovärdighet än männen och att den
sociala utsattheten hade minskat i åtminstone Nordingrå och Nordmaling.
Eftersom alla kvinnor som så ålades också svor eden, måste dessutom möjlig -
heten för kvinnan att genom ed styrka sitt käromål betecknas som en revolu -
tionerande förändring. Det inte minst i ljuset av att frekvensen män som svor
sig fria hade ökat i början av 1900-talet. 
Kvinnans position var nu allra starkast vid Nordmalings häradsrätt. Särskilt

därifrån finns exempel på att fyllnadseden utdömdes på vaga grunder och inte
minst därför ogillades vid denna rätt inte ett enda av de undersökta målen från
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10 Som framgår av kapitel 4 och 6 skrev den lagberedning som utarbetade Lag om barn utom äktenskap
år 1915 att faderskap vanligen inte kunde fastställas enbart utifrån vittnesmål eller indicier (Lagbered-
ningen 1915, s. 166). Se även blockcitatet på sid. 175.
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och med att Lag om barn utom äktenskap börjat gälla. Av ett överklagat fall,
där Svea hovrätt ändrade ett fyllnadsedsbeslut till värje målsed, framgår att
rätten i Nordmaling var beredd att döma ut fyllnadsed på vagare grunder än
överdomstolen. I tveksamma fall med svag bevisning verkar nämnden i
Nordmaling hellre ha valt fyllnadsed för kvinnan än att direkt fria mannen och
eftersom samtliga kvinnor alltså fullgjorde edgången fast ställdes också fader -
skapen. Däremot fanns inga observerbara skillnader mellan rätterna i hur
bevis ningen värderades när värjemålsed tillämpades under de sista åren med
den gamla lagstiftningen. 
Inför Sollefteå häradsrätt medgav ett stort antal män faderskapet, varav mer -

parten efter att Lag om barn utom äktenskap börjat gälla. Det förekom inte i
tillnärmelsevis lika stor utsträckning vid de andra rätterna och är en indikation
på en relativt mild social utsatthet i Sollefteå. Där fanns av allt att döma alltjämt
starkare normer i lokalsamhället beträffande att männen skulle ta sitt ekono -
miska ansvar, vilket tycks ha medfört ett större socialt tryck beträffande att
de skulle medge faderskapet. Ett sådant antagande stöds av att flest barna fäder
alltså var kända i Sollefteå under åren närmast före 1918, varav merparten
inte hade fastställts i domstol.
Det faktum att färre män stämdes, och att ett lägre belopp än vid de andra

rätterna verkar ha ansetts vara ett skäligt underhållsbidrag, kan eventuellt
styrka det som tyder på en större social utsatthet i Nordingrå även under denna
period. Tack vare att barnavårdsmän från och med 1918 kunde väcka talan
utan kvinnans medgivande, blev dock faderskapsmålen i samtliga områden
fler än de annars skulle ha blivit. Trots att deras antal t.ex. mer än tredubblades
i Nordmaling var det emellertid fortfarande relativt få utomäktenskapliga
födslar som ledde till en faderskapsrättgång, men inte heller denna period fanns
något som tyder på ett samband mellan kvinnans sociala tillhörighet i förhål -
lande till mannens och hennes möjligheter att vinna målet. Resultaten i detta
avseende påminner starkt om hur det var på 1860-talet. Det fanns inte heller
nu något som tyder på förekomsten av sociala barriärer som exempelvis kunde
hindra en torpardotter från att stämma en bondson. Noteras bör även att det
i Sollefteå inte längre fanns några tydliga barriärer mot att stämma män ur
överklassen. I Sollefteå och Nordmaling hade också under denna period de
män som före kom i faderskapsrättegångarna en högre klasstillhörighet än
kvinnorna. De stämda männens sociala hemvist var också generellt sett högre
jämfört med samtliga kända barnafäder, vilket är intressant mot bakgrund av
att de senare alltså ökat betydligt i antal.
Emot en större utsatthet i Nordingrå talar att implementeringen av barna -

vårds mannareformen (kapitel 5) initialt fungerade bäst där, vilket bland annat



är synligt genom att flest barn fick en barnavårdsman tillsatt. Det fick till konse -
kvens att hela 90 procent av faderskapen för ej legitimerade barn fastställdes
under de första åren med den nya lagstiftningen, vilket ska jämföras med 70
procent i Sollefteå och blott hälften i Nordmaling. Barnavårdsmännen i
Nordingrå låg också uppenbarligen bakom en stor ökning av andelen trolov -
nings barn från och med 1918. Den sämre implementeringen i Nordmaling lär
dock knappast ha haft ett samband med mer negativa attityder gentemot ogifta
mödrar. Med tanke på att häradsrätten dömde så mycket i kvinnans favör i
faderskapsrättegångarna, är den troliga förklaringen att den kommunala byrå -
kratin var mindre effektiv, vilket fick till följd att färre barnavårdsmän tillsattes
trots en tvingande lag. Som Helena Bergman konstaterat var det inte bara intres -
set att implementera barnavårdsmannen, utan också möjligheterna att göra
det, som varierade mellan olika kommuner. Det kunde exempelvis vara svårt
att hitta tillräckligt många personer som var villiga att ta på sig uppdraget utan
betalning.11

Beträffande 1900-talsstudien bör alltså framhållas att en utjämning av den
sociala utsattheten skett, även om det finns vissa tecken på att den fortfarande
kan ha varit störst i Nordingrå. Domboksstudien antyder i viss mån att den
sociala utsattheten nu kan ha varit minst i Nordmaling, medan särskilt de
många erkännandena inför tinget och avsaknaden av strukturförtryck tyder
på att Sollefteå alltjämt var en relativt tolerant miljö. De betydligt bättre utsik -
terna på äktenskapsmarknaden jämfört med 1860-talet och den effektiva
implementeringen av barnavårdsmannareformen i Nordingrå motsäger dock
att det där rörde sig om en långtgående moraliskt eller religiöst grundad utsatt -
het, i enlighet med Frykmans bild av bondesamhället. I linje med vad han
skriver om Norrland under slutet av 1800-talet verkar det som att ogifta mödrar
inte längre uppfattades som lika avvikande vid denna tid. Den huvudsakliga
förklaringen till denna attitydförändring torde dock som sagt vara att moder -
nise ringen inklusive arbetarklassens tillväxt gjorde att bondesamhällets värde -
ringar angående äktenskap, religion och egendomsöverföring inte längre hade
samma genomslag. Detta bör snarare betonas än det kulturmöte Frykman talar
om på grund av att säsongsarbetande män söderifrån kom till Norrland.12 Med
tanke på att ogifta mödrar som lämnats ensamma med två ”oäktingar” fort -
farande stigmatiserades i de här undersökta områdena och även i viss mån
mot bakgrund av den lägre giftermålsfrekvensen för de som övergivits av fadern
till det första barnet, bör dock inte det ogifta moderskapets negativa konse -
kvenser i början av 1900-talet tonas ned alltför mycket. Låt vara att utslag -
ningen på äktenskapsmarknaden ibland hade ekonomiska orsaker och att
kvin nan hade en stark position vid samtliga häradsrätter. 
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11 H. Bergman 2003, s. 329f, 332.
12 Frykman 1977, s. 204ff. Han skriver t.ex. att det bland de ”tillresande arbetarna fanns potentiella äkta
makar” för en övergiven ogift mor (citatet står på s. 214), varigenom han utan empirisk grund antyder att
dessa män ska ha öppnat en ny äktenskapsmarknad för ogifta mödrar.
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13 H. Bergman 2003, s. 338.

Slutord

Denna avhandling har visat på en jämförelsevis mild attityd gentemot ogifta
mödrar i samtliga områden under åren runt 1918, liksom i Sollefteå tingslag
under 1860-talet, medan utsattheten var större i Nordmaling och Nordingrå
under den första undersökningsperioden. Då, när bondesamhället fortfarande
var relativt intakt, fanns som förmodat en korrelation mellan vanligheten av
utomäktenskapliga födslar och den sociala utsattheten, låt vara att avhand-
lingens andra huvudhypotes angående en mer repressiv miljö i Nordmaling
jämfört med Nordingrå inte bekräftades. Under 1860-talet verkar det således
tydligt att de orsaker som antagits verka återhållande på utomäktenskapliga
födslarnas antal, som väntat också på ett negativt sätt påverkade den sociala
utsattheten i dessa områden. Religiositeten och normer grundade i bonde-
klassens och bondesamhällets uppfattningar om äktenskapet som centralt för
överförande av egendom mellan generationer, gjorde av allt att döma att 
attityderna mot ogifta mödrar var hårdare eftersom de i högre grad avvikit
mot ett förväntat beteende. Därför var risken att stigmatiseras större än i 
Sollefteå och därför föddes det också färre illegitima barn i Nordingrå och
Nordmaling. I det mer moderniserade samhället under 1910- och 1920-talen
var det i högre grad andra faktorer än hur avvikande ogifta mödrar ansågs
som styrde de utomäktenskapliga födelsetalens omfattning. Som berörts låg
av allt att döma underklassens något större och bondeklassens mindre andel
av befolkningen till stor del bakom att de illegitima födslarna alltjämt var fler
i Sollefteå. Kanske var också kvardröjande beteenden en viktig förklaring till
att skillnaderna i den utomäktenskapliga födelsekvoten i stora drag var be-
stående trots utjämningen av den sociala utsattheten. Det vill säga eftersläp-
ningar i seder och bruk som gjorde att ogifta kvinnor alltjämt idkade större
sexuell avhållsamhet i Nordingrå och Nordmaling, trots att exempelvis indu-
strialiseringen och den begynnande sekulariseringsprocessen lett till föränd-
rade attityder. Den mindre sociala utsattheten i jämförelse med 1860-talet
kan också ha haft ett samband med att den samhälleliga diskursen beträf-
fande ogifta mödrar hade mildrats och därigenom möjliggjort 1917 års reform
och att det haft återverkningar för hur de uppfattades på det lokala planet.
Enligt Helena Bergman hade den politiken utformats ”i skärningspunkten
mellan viljan att normalisera de utomäktenskapliga familjerna och önskan
att bevara en särskild ställning för den gifta, legitima familjen”.13

Utifrån de mikrodemografiska studierna är det dock som sagt tydligt att
nedkomsten av ett utomäktenskapligt barn under båda perioderna åtminstone
betraktades som en primär avvikelse, undantaget om kvinnan hade en så pass



stabil relation med barnafadern att barnet nästan säkert skulle komma att
legitimeras. I sådana fall kan det i praktiken vara riktigare att använda begrep -
pet  föräktenskapligt – även för utomäktenskapligt födda barn. Inte minst det
faktum att ogifta mödrar som lämnats ensamma med två barn i hög grad
stigmatiserades, visar att det även i en miljö med relativt mild attityd så sent
som under 1920-talet fanns kvar mycket av moraliska och religiöst betingade
fördömanden som var knutna till föreställningar om äktenskapet och kvinnans
sexualitet. Beträffande att i för hög grad jämställa utomäkten skapliga barn med
inomäktenskapliga fanns, som framgår av kapitel 2, vid denna tid även bland
kvinnorättskämpar ett motstånd som var rotat i äkten skapets starka ställning.14

Mot bakgrund av äktenskapets starka position, är det relevant att fråga sig
varför domstolarna ändå kunde gå så pass långt när det gällde att favorisera
kvinnan och barnet i faderskapsrättegångar så som kommit till uttryck i denna
avhandling? De bakomliggande orsakerna till det torde i första hand ha med
kvinnans och barnets försörjning att göra, och förklaringen bör sökas i den
dåtida genusordningen med avseende på moderskap respektive faderskap 
och de plikter de medförde. Inte minst i rådgivningslitteratur kom under 
1800-talet vad som senare kallats teorin om de två sfärerna till uttryck.15 Det
fanns kort sagt mycket klara uppfattningar om vad kvinnor respektive män
var lämpade för i familjelivet. Utan tvekan ansågs kvinnan vara självskriven
att sköta det praktiska i hemmet inklusive omsorgen och vårdandet av barnen,
medan mannens uppgift var försörjarens och hushållsföreståndarens. Det har
exempelvis sagts att ”en fader i hemmet vid mitten av 1800-talet var som en
elefant i en porslinsaffär”.16 Helena Bergman använder begreppet komple -
mentär genusordning och menar att den var central för barnavårdsmannens
tillkomst och således samhälleligt sanktionerad i det tidiga 1900-talet. Enligt
henne syftade reformen till ”att upprätthålla denna ordning även för de
föräldrapar som skaffade barn utan att vara gifta”, i vilket ingick att göra goda
mödrar av kvinnorna.17 Även om utomäktenskapliga födslar fortfarande ansågs
som en avvikelse, skulle barnet på något sätt försörjas och dess självklara plats
var vanligen hos modern bortsett från om det lämnades till ett fosterhem.
Visserligen var det relativt få fall som hamnade inför rätta och många kvinnor
fick klara sig utan underhåll, även om man inte kan veta hur vanligt det var
med privata uppgörelser i det tysta. Alltför många oförsörjda ogifta mödrar och
utomäktenskapliga barn innebar dock ett socialt problem varför fattigvården
kunde riskera att drabbas i för stor utsträckning.18 Uppenbarligen är det i detta
ljus man ska se att rättsliga institutioner kunde vara benägna att gå ganska
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14 H. Bergman 2003, s. 87.
15 Tomas Berglund, Det goda faderskapet: i svenskt 1800-talet, Stockholm 2007, s. 45ff.
16 Tomas Berglunds referat av Ryan 1981, s. 232 (Berglund 2007, s. 45).
17 H. Bergman 2003, s. 71ff, 329f. 
18 Se t.ex. Ohrlander 1992, s. 73
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22 Maja Larsson, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populär -
medicin, Hedemora 2002, s. 133; citat hämtat från: O. Retau, Sjelfbevarelsen. Medicinsk rådgifvare vis
alla sjukdomar och rubbningar uti nervsystemet och könsorganerna genom onani, utsväfning och
smitta tillika med ett bihang angående följderna af onani hos det qvinliga slägtet, Leipzig 1869 (över-
sättning från 80:e tyska upplagan), s. 22.
23 Detta framkommer exempelvis genom hustavlans ideologi. Se Hilding Pleijel, Hustavlans värld: kyrkligt
folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970, s. 30ff; Fiebranz 2002, s. 287f.
24 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg 2008, s. 109ff; Thomas Johansson, Det första könet? Mans-
forskning som reflexivt projekt, Lund 2000, s. 38.

långt för att, om inte annat, statuera exempel mot undflyende barnafäder. Som
Bergman framhåller var det först under 1960- och 70-talen som en tvåförsörjar -
norm innefattande båda föräldrarna vann företräde framför den manliga
enförsörjarnormen.19 I början av 1900-talet hade man också på ett annat sätt
än tidigare börjat se barnen som en befolkningspolitisk ”resurs” som inte borde
lastas för sina föräldrars felsteg och som borde få växa upp under drägliga
förhållanden, vilket, som framkom i kapitel 2, var ett viktigt motiv bakom Lag
om barn utom äktenskap.20

Förutom för mer renodlade och krassa ekonomiska motiv kan dock den
juridiska favoriseringen av den ogifta modern på en mer symbolisk nivå även
ha handlat om att männen hade brutit mot oskrivna lagar och normer. Om än
kvinnorna var de som främst drabbades av den skam som var förknippad med
den utomäktenskapliga sexualiteten, så var det inte bara de som genom sitt
agerande var ett hot mot det mycket tydliga samhälleliga familjeidealet med
en kärnfamilj grundad på arbetsdelning och som var basen för egendoms över -
föring till nästa generation.21 Idéhistorikern Maja Larsson belyser i sin avhand -
ling en mycket negativ bild angående ogifta män i 1800-talets medicinska och
familjerelaterade rådgivningslitteratur, där de framställdes som: 

en grupp nyckfulla individualister med en stark dragning till det moderna livets bak-
sidor. Alkoholism, destruktiv sexualitet, sjukdom och bristande moral förknippades
med denna grupp som även beskrevs i kontrast till gifta familjefäder på ett sätt som
kan väcka en nutida läsares förundran: ’Med hvilken välgrundad moralisk öfverlägs-
enhet betraktar icke den lycklige fadern den barn- och glädjelöse ungkarlen, den
utlefvade, sjuklige vällustingen’.22

Det fanns ett tydligt ideal om den ansvarsfulle familjeförsörjaren, som den
und flyende barnafadern som gjort en ogift kvinna med barn naturligtvis brutit
mot.23 I detta sammanhang är det relevant att anknyta till R.W. Connells
resone mang om hegemonisk maskulinitet, som betonar mäns olika positioner
inom patriarkatet, eller med andra ord deras olika tillgång till makt. Bara för
att män generellt är och har varit överordnade kvinnor betyder det självklart
inte att alla män på samma sätt kan dra nytta av den patriarkala ordningen.24

Vissa män hävdar auktoritet betydligt mer framgångsrikt än andra. Connell



skiljer mellan tre olika positioner inom patriarkatet: hegemonisk-dominant,
delaktig och underordnad. Vilken position en viss individ eller grupp tillhör
är föremål för en ständigt pågående process och är med andra ord flytande.
Den hegemoniskt-dominanta positionen innehas dock bara av en minoritet
av alla män, och är knuten till kulturell dominans. Connell menar att det är
”endast troligt att hegemoni skapas om det finns ett samband mellan kultu-
rella ideal och institutionell makt”, och vidare att ”de högsta nivåerna inom
näringslivet, militären och staten erbjuder en tämligen övertygande kollektiv
bild av maskulinitet”, det vill säga en maskulinitet som inte är så lätt att
umana (hota) för andra män eller kvinnor.25

I det sammanhanget verkar det rimligt att tänka sig att det bland de dömande
männen vid häradsrätterna fanns tydliga kulturella normer och ideal, med
grund i den könskomplementära genusordningen, som gick ut på att en ogift
man som gjort en kvinna med barn skulle ta sitt ansvar. I enlighet med den
dåtida synen på äktenskapet skulle mannen enligt dessa ideal i första hand
förmås legalisera förbindelsen genom att gifta sig med henne. Det kan därför
ha funnits en vilja att straffa de normbrytande män som inte kunde förmås att
ta sitt ansvar varken genom att ingå äktenskap eller betala underhåll, varför
rättens ledamöter, såsom visats i denna avhandling, valde att i högre utsträck -
ning tro på kvinnan. Det vill säga att få de försumliga försörjarna att omfattas
av de kulturella normer som den rättsliga institutionens ledamöter själva till -
skrev sig. Connell menar visserligen att majoriteten av alla män, även om de
inte kan visas tillhöra den hegemoniskt-dominanta positionen, drar nytta av
maskulinitetens hegemoni. Detta ”eftersom de kan tillgodogöra sig den patriar -
ka liska utdelningen, det vill säga de fördelar som män vinner av kvinnornas
underordnade ställning”.26 På grund av den könskomplementära genusord -
ningen och äktenskapets starka ställning, verkar dock inte så ha varit fallet i
de här aktuella faderskapsrättegångarna. Utifrån ett sådant resonemang verkar
det därför tvärtom rimligt att anta att idealet om mannen som försörjare gjorde
att de svarande männen i faderskapsmålen – åtminstone de allra flesta – bör
placeras i den underordnade positionen utifrån Connell. Det stärks i viss mån
av att endast ett litet fåtal stämda män under respektive undersöknings period
tillhörde överklassen (bortsett från Sollefteå under den senare perioden) och
ännu färre dess högre skikt (socialgrupp 1). Att på liknande sätt placera t.ex.
en norm brytande brukspatron som gjort en piga med barn i den under ordnade
posi tionen hade inte varit lika självklart. I sådana fall hotades manlig heten
och den sociala hierarkin av allt att döma på ett helt annat sätt. 
Här är det också relevant att återknyta till Joan Scotts genusmodell. Med

utgång punkt i teorin om de två sfärerna och den könskomplementära genus -
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25 Connell 2008, s. 115.
26 Connell 2008, s. 117.
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ordningen, väljer jag att se kvinnan med sitt barn som en kulturell sym bol,
som gett upphov till ett normativt koncept att ett barn hör hemma hos sin
vårdande mor. En ekonomisk realitet – att barnet måste försörjas – tillsammans
med det normativa konceptet att barnet hör hemma hos modern, får den
sociala institutionen (rätten) att gynna kvinnan judiciellt i faderskapsmålen.
Här bör man också sätta fingret på att det är manligt maktutövande av rättens
ledamöter som verkar i kvinnans och barnets favör på grund av de genuskodade
sociala relationerna enligt Scotts resonemang, snarare än tvärtom.27 Det kan
alltså av allt att döma härledas till utövandet av hegemonisk maskulinitet av
rättens ledamöter, i syfte att straffa de barnafäder som i strid med rådande
maskulinitetsnormer försökte komma undan både sitt försörjaransvar och sin
roll som äkta man. Vad vi därmed har funnit, är existensen av en genusregim
(utifrån Connell) på den specifika arena som tinget utgjorde.28 I och med att
kvinnorna favoriserades judiciellt, verkade denna genusregim i motsatt rikt -
ning jämfört med de rådande värderingarna beträffande reproduktionen och
kvinnans sexualitet i den dåtida patriarkala genuskonstruktionen, enligt vilken
utomäktenskapliga födslar och ogifta mödrar utan tvekan skulle fördömas.29 I
någon mån kan man kanske säga att även det juridiska systemet, som möjlig -
gjorde för kvinnan att vinna en fadersrättegång, stod i motsättning till religiösa
och moraliska ideal. Utan vissa kvinnors subjektiva identiteter, vilka kom till
uttryck i och med att de stämde männen – de flesta gjorde det som sagt inte –
gick det dock före att Lag om barn utom äktenskap trädde i kraft år 1918
vanligen inte att dra nytta av denna genusregim. De många ogifta mödrar som
dessförinnan inte stämde barnafadern, förhindrades utan tvekan att nå rätten
på grund av andra struk turella förhållanden.30 Centralt i detta sammanhang
var högst sannolikt bland annat den skam som en offentlig process medförde,
vilket förstås var beroende av normer knutna till moral, religion, synen på den
kvinnliga sexua liteten och familjeideal beträffande reproduktionen.
Föreställningen om de två sfärerna och den könskomplementära genusord -

ningen i förhållande till avkomman var naturligtvis sedan lång tid tillbaka
rådande i alla miljöer, men i mindre toleranta miljöer, där ogifta mödrar ansågs
mer avvikande, var det uppenbarligen mer relevant att statuera exempel mot
en kvinna som fött barn utanför äktenskapet. Med det avses främst att i bygden
rådande normer slog mer negativt mot kvinnans levnadsförhållanden, inklusive
möjligheterna på äktenskapsmarknaden, därför att det ansågs viktigare att

27 Scott 1988, s. 42ff.
28 R.W. Connell, Om genus, Uddevalla 2003, s. 75f. En genusregim är den genusordning som råder inom
en organisation.
29 Historikern Thomas Nutt har gjort samma observation beträffande faderskapsärenden inför fattigvårds-
myndigheterna i Essex på 1800-talet (Thomas Nutt, “The paradox and problems of Illegitimate Paternity
in Old Law Essex”, i Levine, Nutt & Williams (red.) 2005, s. 121.
30 Från denna grupp bör de ogifta mödrar som så småningom legaliserade förbindelsen och barnet
genom att gifta sig med barnafadern räknas bort.
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reproduktionen skulle äga rum inom äktenskapet. I sådana miljöer var den
köns komplementära genusordningen således på ett mer exklusivt sätt knuten
till inomäktenskapliga barn. Där hade de två sfärerna inte samma genomslag
för hur ogifta mödrar behandlades, eftersom andra faktorer som egendoms -
över föring knutet till äktenskapet, samt religiositet och sexualmoral ansågs
viktigare. I 1860-talets Nordmaling och särskilt Nordingrå var grovt sett så
fallet. I dessa miljöer, där det föddes relativt få illegitima barn, var det naturligt -
vis också lättare att genom en repressiv hållning och en relativt stor grad av
utstötning statuera exempel mot kvinnorna. Det var av allt att döma svårare
i Sollefteå där redan då nära vart tionde barn var utomäktenskapligt och det
sociala problemet därmed större.
Särskilt i mer repressiva miljöer kunde mannen också drabbas av fördöman -

den. Eftersom det var kvinnan som fött barnet var det dock hon som drabbades
av de största negativa konsekvenserna, inte minst eftersom barna fadern lättare
kunde undkomma ansvar. I enlighet med lagen och juridisk praxis var det
förvisso vid samtliga domstolar fullt möjligt att vinna en fader skaps rättegång,
men till skillnad från i Sollefteå gick man inte längre än så i 1860-talets
Nordingrå och Nordmaling, även om det är lite anmärkningsvärt att ett socialt
underläge inte verkar ha påverkat kvinnans möjligheter att vinna målet. Man
skulle alltså kunna säga att mannens försörjningsplikt utifrån de två sfärerna,
vägde tyngre i områden där toleransen mot ogifta mödrar var jämförelsevis
stor, även om utomäktenskapliga graviditeter sågs som en avvikelse, medan
religiositet, moral, egendomsöverföring och arvshänsyn i viss mån vägde tyngre
i en mer repressiv miljö. Båda synsätten innefattar att utomäktenskaplighet
var problematiskt och att både kvinnan och mannen brutit mot normer relater   -
ade till äktenskapets starka ställning.
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Summary

This dissertation has investigated the social vulnerability of unmarried moth-
ers in three rural court districts in the province of Ångermanland in northern
Sweden during the period 1860–1940. The main focus is on the consequences
that the birth of one or more illegitimate children had on the women’s lives as
regards to how they were treated in the local community, including by both
neighbours and formal institutions. It was pre-supposed that the social vul-
nerability of unmarried mothers can vary considerably between geographically
close areas and that such variations are likely linked to the frequency of ill eg -
itimate births, which in turn should be dependent on unrelated variables such
as diverging socio-economic structures and the importance of religion (Chris-
tianity) in the local community. 
This was taken into account when the three court districts of Sollefteå, Nord-

ingrå and Nordmaling were singled out as the areas of examination. Both dif-
ferences and similarities regarding the unmarried mothers’ social vulnerability
are of equal interest for this study. Two periods have been chosen for in-depth
analysis: the 1860s and a number of years before and after 1918, when the
first specific law regarding illegitimate children was put into practice (issued
in 1917.) The 1864 criminal law, which decriminalised extramarital sex for
unmarried women, was a motive behind the temporal limitation of the first
period. However, the main motive for the choice of periods is a comparison
between a society still largely based on farming in the 19th century and a more
industrialised community in the early 20th century. In Sollefteå the illegitimacy
ratio was high during both periods of investigation, with 10 and 19 percent
respec  tively born out of wedlock, while Nordingrå and Nordmaling had sub-
stantially lower ratios both in the 1860s and the early 20th Century. In the
1860s only three percent of the children in Nordmaling were illegitimate, which
is very low, while in Nordingrå 5 percent of the children were born out of wed-
lock. Around 1918 the illegitimacy ratio in both these areas had increased only
by about one percent. The differences between Sollefteå and the other areas
were essentially the same if the number of illegitimate children per year per
1000 unmarried women aged 16 to 45 is taken into account. It should also be
pointed out that these differences between Sollefteå and the other areas during
both periods are mirrored both in the socio-economic structures, and the
importance of Christianity. For instance, the number of independent farmers
was lower in Sollefteå, and the lower strata (workers, crofters, landless people
and servants) amounted to a relatively higher proportion of the total popula-
tion. Unlike Nordingrå and Nordmaling the area around Sollefteå seemed to
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be relatively unconcerned with religion, without intensive activity from any
church.1

Based on the frequency of illegitimate births, two main hypotheses were ini-
tially formulated: first, that the unmarried mothers were least socially vulner-
able in Sollefteå during both periods of investigation, and secondly, that they,
in the 1860s, were most vulnerable in Nordmaling due to the unusually low
rate of illegitimate births there.
Theories of social stigma and the concept of deviancy have been applied for

the purposes of interpretation. It was assumed that cultural attitudes and
notions, partly of religious origin, regarding reproduction, marriage and sexu -
a lity could lead to the exclusion and stigmatisation of women with illegitimate
children and that the extent of the exclusion could vary between localities with
different conditions. Social vulnerability has been assumed to be linked to per-
ceptions regarding how deviant the unmarried mothers were considered to be,
and that said vulnerability could vary with time and space. A gender per spective
has also been applied to investigate how gendered perceptions influen ced the
treatment and vulnerability of women giving birth to children out of wedlock.
The sources consist primarily of church records (parish registers) and court

protocols from paternity suits. The former have mainly been used for life course
analyses covering the women�s fertile ages, with a primary focus on their mar-
riage patterns. However, other factors have also been studied with the help of
church records, for instance, the infant mortality for illegitimate children, the
unmarried mothers’ migration, and whether or not some of those mothers
were more socially vulnerable before they became pregnant. Court protocols
have been used for an analysis of how paternity suits were handled by the dis-
trict courts, regarding what evidence was required for different outcomes and
what that can tell us about the women’s social vulnerability. Motivated not
least from a gender perspective, an investigation has also been made into
whether or not there may have been a connection between the unmarried
mothers’ social classes in comparison with those of the sued men and the
women’s chances of winning their trials. In the first period of study an exam-
ination regarding whether or not unmarried mothers with three or more illeg -
itimate children were fined for illegitimacy before it was decriminalised for
women in the 1864 criminal law is also included.
The 1917 law regarding illegitimate children (Lag om barn utom äktenskap)

stipulated that a new official, a so called barnavårdsman (roughly translated,
a “child welfare officer”), would be assigned to look after the interests of every
illegitimate child. A primary task for the child welfare officer was to legally
determine paternity, in order to secure maintenance from the child’s father,
if necessary by filing a paternity suit without the consent of the mother. In

1 Hyrenius 1941, p. 49; Lundman 1942, p. 20; Råde 1988, s. 116–25.
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order to further grasp the attitudes towards unmarried mothers in the local
community, Child Welfare Officers’ records have also been studied to get an
idea of the initial implementation of this reform.

Variations in the Farming Communities of the 1860s

In accordance with the first main hypothesis it seems clear that the unmarried
mothers’ social vulnerability was indeed less in Sollefteå than in Nordingrå
and Nordmaling during the 1860s. That is apparent both from the micro -
demographic Life Course study (chapter 3) and from the court cases (chapter
4). A lesser vulnerability in Sollefteå is indicated by several factors , such as
the women’s marriage patterns and their social origin. In comparison to the
other two areas, giving birth to one illegitimate child in Sollefteå seems to have
meant less for a single mother’s future chances of marriage, while two ille-
gitimate children were stigmatising in all investigated areas. Also, a slightly
higher percentage of the women – 75% compared to 69% and 61% respectively
in the other areas – married in Sollefteå during their fertile years, despite the
fact that more of them belonged to the relatively propertyless lower social
classes. These differences are strengthened if those who married a man with
whom they had already conceived a child are excluded. Of the rest, only a
third married in Nordingrå, compared to 50 percent in Nordmaling and about
60 percent in Sollefteå. Also, surprisingly few women from the lower social
strata gave birth to illegitimate children in Nordingrå and Nordmaling. This
indicates that illegitimacy was less socially accepted in these areas in compar-
ison with Sollefteå. That is corroborated by a more significant exclusion from
the marriage-market in Nordingrå and Nordmaling for unmarried mothers
from lower social classes. Contrary to what might have been expected, in the
latter two court districts, the lesser importance of marriage among lower groups
for securing social status and inheritance does not seem to have eased the
social vulnerability for unmarried mothers with such an origin. Instead the
higher financial “bargaining power” (a term borrowed from George Alter) for
middle class women, who might have been able to offer a reasonable dowry,
had a positive effect on their nuptiality, while in Sollefteå the marriage rate
was similar regardless of the unmarried mother’s social class (upper-class
women were almost not represented in any of the areas).2 However, infant
mortality for illegitimate children does not reflect a less significant vulnerability
for the unmarried mothers in Sollefteå.
In paternity suits, the women were definitely favoured at the Sollefteå Dist -

rict Court to a larger extent than at the other two courts. In some cases in
Sollefteå the paternity was determined solely from the evidence that had been

2 Alter 1988, p. 120.
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presented, while the normal legal procedure was that the man would be given
the chance to exonerate himself by taking an oath on the bible if the woman’s
case was strong enough. In that instance he would swear that he could not be
the child’s father and was believed to be a lost soul if he perjured himself. Also,
in a few cases the paternity was determined after the woman had been allowed
to take the oath on the bible, confirming that she had not slept with any other
man than the defendant during the period when the child could have been
conceived. This procedure was practiced at the Sollefteå District Court in the
1860s, despite the fact that it was against both Swedish law and common judi-
cial practice.
It can be concluded that there was no disadvantageous connection between

the women’s social classes compared with those of the sued men at any of the
courts. The chances of winning the process were basically equally good regard-
less of the social class of the plaintiff and the defendant. In fact, the male defen-
dants had a higher social standing than the female plaintiffs. However, few
upper-class men were sued, but it is not possible to know how many upper-
class men had fathered illegitimate children at all. A large majority of the cases
ended with maintenance being awarded to the woman and her child, either
by judgement or a settlement. Hence it is apparent that lower and middle class
men, including farmers, were believed to have a financial responsibility for
their offspring in the three local communities. However, at the Nordingrå Dis-
trict Court substantially more men than at the other two courts exonerated
themselves by swearing on the bible. This likely indicates a comparably larger
social vulnerability for the women since the men’s moral responsibility to sup-
port an illegitimate child may not have been considered as important as in the
other two areas.
The second main hypothesis of a larger vulnerability in Nordmaling during

the 1860s, also in comparison with Nordingrå, was disproven by several factors.
As we have seen, in Nordingrå, the unmarried mother’s chances of marriage
were to a larger extent limited to marriage to a man with whom she had already
conceived a child. Also, even unmarried mothers whose only child had died
ran a significant risk of remaining unmarried during all of their fertile years.
Younger age was also more of an advantage on the marriage-market in 
Nordingrå than in the other areas. Moreover, regarding those who legitimised
a child born out of wedlock by marrying the father, assistance from the woman’s
own father seems to have been crucial as he was alive in a large majority of
those cases, while very few legitimisations took place if the child’s grandfather
was not alive. A quite substantial social vulnerably in Nordmaling, although
not as harsh as in Nordingrå, is evident not least from the fact that women who
had been labelled as deviant in the Parish registers before they became preg-
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nant, were overrepresented among the unmarried mothers there. This suggests
that more women in general avoided having extramarital sex because of the
social consequences.
In Nordmaling it was most common that permanently unmarried mothers

gave birth to two or more children. This implies that they may have been sex-
ually exploited by men due to having obtained a social stigma as a consequence
of being left alone with the first child. It should also be noted that women who
gave birth to three illegitimate children or more were fined at the Nordmaling
District Court until 1864 when that penalty was legally abolished. The courts
in Sollefteå and Nordingrå had already, like many other Swedish courts prior
to 1864, adopted a non-prosecuting practice in such cases. 
A general conclusion regarding the first period is that unmarried motherhood

was at best seen as a primary deviation by Edwin Lemert’s terminology, that
is a deviation which could be seen more or less as an accident or a normal vari-
ation without the women’s honour being permanently lost.3 It is likely that as
exception was made if the unmarried woman had a stable relationship with
the child’s father and if their marriage was expected to follow in the near future.
In such cases the occurrence of an illegitimate child might have been consid-
ered as rather normal, and it would be more relevant to use the term premarital
rather than extramarital sex. Because of the strong contemporary position of
the marriage-institution, it has been assumed in this dissertation that the nup-
tiality of unmarried mothers is a measurement of the extent to which it was
possible to restore their honour. That illegitimacy was without doubt seen as
something negative if the child’s father abandoned the mother, is evident from
the fact that the women’s average age at the first birth was as high as around
25–26 years in the three court districts. It is clear that many women, of whom
some were servants, had avoided an extramarital sexual relation for a number
of years, and that many of the children had resulted from what their mothers
believed, or hoped, to be a courtship that would lead to marriage. Regarding
Sollefteå and Nordmaling, it is clear that so called repeaterswho had been left
alone with two illegitimate children were stigmatised as the second birth was
seen as a secondary deviation according to Lemert’s theory. In Nordingrå such
a stigma might be inflicted on any unmarried mother who did not marry the
child’s father. 

Similar Attitudes in the Early 1900s

Contrary to the first main hypothesis, it is evident that the attitudes towards
unmarried mothers in the three areas were not that different from each other
anymore in the 1910s and 1920s. This is apparent both from the microde-

3 Lemert 1967, p. 40ff.
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mograhic study (Chapter 5) and the court cases (Chapter 6). Despite the fact
that substantially more children were still born out of wedlock in Sollefteå
Court District, social vulnerability was now quite similar in all areas, which
to a large part was an effect of less condemning attitudes in Nordingrå and
Nordmaling compared to the 1860s.
Two main factors seem to have contributed to this change. First, an effect

of modernisation was that the traditional rural local society based on farming
no longer had the same impact on common values and attitudes, and secondly
that religion and the Church had also lost some of its influence. The expansion
of the working class, which relatively speaking had more than doubled in all
the court districts, obviously played a key role in the change of attitudes in
Nordingrå and Nordmaling. In short, social control had lessened because of a
partial break-up of the traditional farming society. Industrialisation, urbani-
sation and emigration had caused a decrease in the number of landless people
in the countryside. The tolerance towards unwed mothers can also have
increased as a result of farm units being smaller in the early 1900’s due to the
partition of land making marriage alliances for economic reasons less impor-
tant.
The unmarried mothers’ nuptiality had now increased in all areas to around

80 percent and was now in parity with women who had not given birth to a
child out of wedlock. That was partly a result of many more illegitimate children
being legitimised by their parents marrying each other. About half of the
unmarried mothers that remained in each court district married a man who
had already fathered at least one of her children, and it is obvious that many
of these children resulted from courtships that both parties had intended would
lead to marriage. A majority of the legitimisations involved both men and
women from the working class or with a comparable social affiliation. Neither
the formal control (authorities and the implication of the 1917 law regarding
illegitimate children) or the informal control (the woman’s father) had an effect
on these legitimisations. However, those who were abandoned by the father
of the first child still experienced negative effects on the marriage-market and
those who were abandoned twice were still stigmatised in all the court districts.
Compared with the 1860s it was, however, easier for a single woman with one
child to experience a successful courtship with another man than the child’s
father, even if it included pre-marital sex and hence the risk of becoming preg-
nant out of wedlock a second time. To the extent that unmarried mothers with
one child were unsuccessful on the marriage-market, it seems likely that this
could, to a large extent, have been due to constraints caused by socio-economic
conditions. That is likely an important explanation as to why the marriage
rate was now lowest in Sollefteå, if those who married a man with whom they
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had already conceived a child are excluded. Socio-economic conditions were
also a likely reason behind a larger migration of unmarried mothers from
Sollefteå Court District. Unlike in the other areas it was, however, not impos-
sible for a maid to get a position in a new household and bring her illegitimate
child. That would likely not have been possible if a social stigma had caused
the larger migration from Sollefteå. It is clear though, that illegitimacy was still
considered as deviant behavior in all the areas if the woman did not have a
stable relationship with the child’s father and that a second child still created
a stigma for those who did not marry a man that had fathered at least one of
her children. Regarding this period it should however also be emphasised that,
unlike in Nordingrå during the 1860s, no woman was clearly stigmatised if her
only illegitimate child had died or had been sent to a foster home.
Contrary to the situation in the 1860s, women now had a strong position in

the paternity suits at all the three Courts. During this later period there are
examples from all courts of cases where the paternity was determined solely
from evidence, despite the normal judicial practice to let the outcome of the
oath decide a strong enough case if the man did not admit to paternity. Most
noteworthy is, however, the strong inclination from all the three Courts to let
women take the oath, starting from when this was made possible by the new
law regarding illegitimate children in 1918. In cases with enough evidence it
was now up to the Court to decide which party was the most trustworthy,
which turned out to be the woman in 18 out of 19 cases, the only exception
being a case from Sollefteå where rather thin evidence had been presented.
Overnight on January 1 1918, the woman’s word was hence valued (much)
more highly, which is why this change to some extent must be considered rev-
olutionary. It is unlikely that such a practice would have evolved in a locality
where unmarried mothers were subject to a rather extensive social vulnera-
bility.
The woman’s position was now strongest at the Nordmaling District Court.

That is evident not least from the occurrence of several cases where the woman
was allowed to take the oath despite rather thin evidence, which seems to be
linked to the fact that, unlike at the other courts, not a single case was dismissed
in Nordmaling following the introduction of the new law. Regarding the man’s
oath, several cases just prior to 1918 have also been studied without revealing
a difference between the courts regarding what seemed to be enough for so
called “half-evidence”, which was the criterion for sentencing the oath. It
should also be noted that during this period a large number of men freely admit-
ted their paternity in front of the court in Sollefteå. That did not happen to
nearly the same extent in Nordingrå and Nordmaling and indicates that social
vulnerability may still have been comparably small in Sollefteå. It certainly
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seems as if the many admissions by the sued men may have been due to rather
strong values among people in general, regarding that a man should take his
economic responsibility as a provider for his offspring. Such a claim is sup-
ported by the fact that quite a large number of fathers to illegitimate children
were known and recorded in Sollefteå in the years just prior to 1918, when
the sanctions for establishing paternity were much less far-reaching. That is
also an argument for a socio-economic cause, rather than social vulnerability,
lying behind the lower nuptiality in Sollefteå for those who did not marry a
man with whom they had conceived a child.
Despite the high nuptiality for unmarried mothers in Nordingrå there are

still signs of a higher social vulnerability in comparison with Sollefteå and
Nordmaling. In Nordingrå, unusually few women gave birth to more than one
illegitimate child, which could indicate a fear for the social consequences
induced by a second child. Farmer’s daughters who married someone other
than the father of the oldest child were also subject to a greater downward
social mobility. It should also be pointed out that relatively fewer men were
sued at the Nordingrå District Court by the women, and it also seems that a
lower practice was applied regarding the size of the maintenance (the amount).
A larger social vulnerability in Nordingrå is however contradicted by the imple-
mentation of the child welfare officer. Despite a legal obligation, not all illeg -
itimate children were assigned a child welfare officer in these court districts.
However, in Nordingrå considerably more children did have a child welfare
officer – more than 90 percent of non-legitimised illegitimate children, com-
pared to about 75 percent in the other court districts. An effect of this was that
paternity was also legally established in about 90 percent of these cases com-
pared to about 70 percent in Sollefteå and only around 50 percent in Nordma-
ling. Taking into account the number of known fathers just prior to 1918, it is
very obvious that the child welfare officer played a crucial role for a large
increase in the number of legally established fathers for illegitimate children,
thereby securing maintenance for the child. The inferior implementation of
the child welfare officer reform in Nordmaling is unlikely to have had a con-
nection with more negative attitudes towards unmarried mothers. Considering
that the women were relatively favoured at the Nordmaling District Court, it
is feasible that the municipal bureaucracy was less effective for other reasons.
One explanation could be that the child welfare officer was usually unpaid,
and that it may have been harder to find volunteers in Nordmaling.
As stated above it can be concluded that social vulnerability was relatively

limited in all three areas in the early 1900’s, while, in comparison with Sollefteå,
it was considerably greater in Nordmaling and especially in Nordingrå Court
District in the 1860s. The main hypothesis of a lesser social vulnerability in
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Sollefteå also during the second period is hence disproven. 
During the 1860s it seems as if factors and variables that can be expected

to have a restraining effect on illegitimate fertility in a local community, like
for instance certain socio-economic structures or religiosity, to some extent
affected both the attitudes towards unwed mothers and the illegitimate fertility
itself. Consequently, fewer children were born out of wedlock in Nordingrå
and Nordmaling and the risk for stigmatisation was greater when compared to
Sollefteå. Christianity played a more important role in the former two areas
and a larger portion of the population there was independent farmers, while
landless people were more common in Sollefteå. For independent farmers,
marriage could be fundamental for the family’s maintenance, not least for pass-
ing on the farm to the next generation and securing economic support for the
farmer and his wife when they grew old. Illegitimacy could therefore be seen
as a threat. 
In the more modernised society of the early 20th century, other factors than

how deviant unmarried mothers were perceived to be seem to have influenced
the number of illegitimate births. Older customs and traditions still in use
could well explain that the number of illegitimate births still differed between
the areas in similar ways to the 1860s. The societal discourse leading to the
1917 law could also be an expression of milder attitudes towards unmarried
mothers in the entire country, which could have affected the investigated areas
as well.
However it should be pointed out that giving birth to an illegitimate child

was obviously, at best, considered a “primary deviation” and that the woman’s
honour likely could be re-established only through a later marriage. And, above
all, it should be emphasised that those who had been abandoned twice after
giving birth out of wedlock were subject to “secondary deviation” and stigma-
tised in all areas during both periods of investigation.
That tells us that as late as the 1920s, a lot of morally and religiously derived

notions towards unmarried motherhood and female sexuality still existed,
including in areas with a relatively lenient attitude. In addition, among certain
groups of the women’s right’s movement, there was considerable opposition
as regards imposing equal rights for illegitimate and legitimate families. This
opposition was due to the strong position of marriage as an institution. Gender
construction during the periods of investigation included a very gender specific
division of labour and basically two spheres regarding the upbringing of chil-
dren.4 The mother was the self-evident caretaker who would nurture the chil-
dren, the father was the economic provider. Not least because of this, male
wages were considerably higher compared to what single women earned.
Women who chose to start their own families were not tolerated among those

4 Berglund 2007, p. 45ff.
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who believed in or abided to this construction of gender.
The fact that women were relatively favoured judicially in Paternity Suits

is very likely an effect of this gender construction. Since the unmarried woman
could not be expected to provide fully for her illegitimate children and since
she was usually the obvious guardian, the rather limited local poor relief insti-
tutions might, in many cases, have been too heavily burdened if too many of
the children’s fathers did not pay maintenance.
The notion of two spheres in the household and the construction of gender

in connection to the offspring was of course predominant in basically all con-
temporary environments. However, in a locality where unmarried mothers
were less tolerated and considered more deviant, it was more important to set
examples for women who had given birth out of wedlock. In such environments,
local norms would more negatively affect the unmarried mother’s living con-
ditions, since it was believed to be comparably more important that the repro-
duction took place within a marriage. Consequently, the two spheres were
more exclusively tied to legitimate children. The two spheres hence had a
smaller impact on a mild treatment of unmarried mothers, since other factors
like property transfer through marriage, religiosity and moral considerations
outweighed pro-factors for a lenient attitude towards illegitimacy. That was
roughly the case in Nordmaling and especially Nordingrå in the 1860s. Because
of the rather low illegitimate fertility in these areas, it was of course easier to
maintain a more repressive standard in order to set examples for unwed moth-
ers. That was, by all accounts, more difficult in Sollefteå, where about 10 per-
cent of the children were illegitimate at that time, causing a comparatively
lager social problem. In accordance with the law and judicial practice, women
in paternity suits stood a fairly good chance of winning the case at all the three
district courts if enough evidence could be presented. However, unlike in
Sollefteå, the Courts in Nordingrå and Nordmaling did not favour them beyond
that in the 1860s. It could be stated that the man’s duty as a provider for his
child was looked upon as more important in areas where the tolerance towards
unmarried mothers were greater, albeit that an illegitimate pregnancy was still
considered a primary deviation. In contrast, religiosity, sexual morality, prop-
erty transfer and inheritance were given more emphasis in a repressive 
environment. Both approaches recognise that illegitimacy was problematic
and that both the woman and the man had breached standards related to the
strong position of the marriage-institution.
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Bilaga 1a. Kompletterande tabellunderlag till kapitel 3.

Tabell 64. Källtabell. Giftermålsmönster och levnadsöden för den 
kompletta populationen av ogifta mödrar som de angivna åren födde 
minst ett utomäktenskapligt barn i Sollefteå tingslag (1863–65), 
Nordingrå tingslag (1860–69), och Nordmalings tingslag (1860–69).

Kommentarer: Tabellen tjänar huvudsakligen en redovisning av samtliga kvinnor som i utgångsläget ingår
i studien, därav benämningen källtabell. Se metodavsnittet, kapitel 1, angående kriterierna för indelningarna
och att olika kategorier är relevanta för olika faktorer som undersöks. De jämförelsevis högre talen i de
kategorier som motsvaras av tabell 9 (som visar huvudkohorterna), kapitel 3, beror på att vissa kvinnors

 

Gift med/ogift/utflyttad/bortfall Sollefteå 
Tingslag 
1863-65 

Nordingrå 
Tingslag 
1860-69 

Nordmalings 
Tingslag  
1860-69 

 

1. GIFT: med en far till ett eller flera 
utomäktenskapliga barn (legitimering) 
 

 

14  
 

17  
 

14 

2. GIFT: gravid vid vigseln med en man hon 
inte tidigare hade barn med  
 

15  6  12  

3. GIFT: med stor säkerhet med en man hon 
inte avlat barn med före vigseln 
 

24  12  23 

4. OGIFT: under fertil ålder (före 45 år) 29  30  28  
 
5. UTFLYTTAD ur tingslaget utan att gifta sig 
inom 7 månader  
 

 
8 

 
13 

 
4  

6. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en barnafader (legitimering 
inom 7 månader efter utflyttningsdatumet) 
 

2 - - 

7. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en man hon väntade barn med 
(inom 7 månader) 
 

1 1 2 

8. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en man hon inte avlat barn 
med före vigseln (inom 7 månader) 
 

2 2 2 

9. BORTFALL: avliden under fertil ålder (före 
45 år), alternativt ofullständiga levnadsöden 
 

4  7 3  

10. BORTFALL: änkor 3 3 3 
 

11. BORTFALL: äktenskapsbryterskor - - 1 
 

12. BOTRFALL: första barnet ej fött i 
undersökningsområdet (left-truncated) 
 

- - 1 
 

Totalt antal fall  102 91 93 
 



första utomäktenskapliga barn föddes före de år som uppges i tabell 9. De som tillhör den första bortfalls-
gruppen (kategori 9) har antingen avlidit i förtid eller tappats bort i kyrkböckerna. Begreppet left-truncated
i kategori 12 används internationellt i motsvarande fall.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.
Husförhörslängder och flyttlängder för följande församlingar: Arnäs, Bjärtrå, Boteå, Dal, Degerfors (AC),
Edsele, Fors (Z), Färila, Gideå, Grundsunda, Gudmundrå, Helgum, Hemsö, Holm, Härnösand, Hässjö, Nora
(Y), Nysätra (AC), Nätra, Piteå, Ragunda, Sidensjö, Skog (Y), Skorped, Skön, Styrnäs, Sånga (Y), Säbrå,
Sävar, Torsåker (Y), Umeå landsförsamling, Umeå stadsförsamling, Vilhelmina, Vännäs, Ytterlännäs, 
Örnsköldsvik, Örträsk och Överlännäs.
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Tabell 65. Antalet barn som kvinnor ur kategori 3 i tabell 9 tog med till
det nya hushållet efter äktenskapets ingående, jämfört med antal barn
som nådde 10 års ålder för varaktigt ogifta kvinnor (kategori 4 i tabell 9).

Kommentarer: Kategori 3 omfattar de ogifta mödrar som inte före äktenskapet blivit gravida med maken
(exklusive även de som legitimerade). De kvinnor som noterats ha 0 barn inkluderar dels de vars samtliga
utomäktenskapliga barn hade avlidit eller lämnats bort före ett äktenskaps ingående, alternativt avlidit före
10 års ålder vad gäller de varaktigt ogifta.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå, och Ådals-Liden.
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Antal barn Antal kvinnor 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 9) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3 i 
tabell 9) 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 9) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3 i 
tabell 9) 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 9) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3 i 
tabell 9) 

0 3 8 6 5 4 5 

1 4 11 11 6 6 12 

2 6 2 1 1 5 1 

3 1 1 2 - 3 - 

4 1 - 1 - - - 

5 - - 1 - - - 

Totalt 15 22 22 12 18 18 



Tabell 66. Kvinnans fars levnadsomständigheter vid det första
utomäktenskapliga barnets födelse i Sollefteå tingslag (1863–65),
Nordingrå tingslag (1860 –69), och Nordmalings tingslag (1860–69).

Kommentarer: Räknat på samtliga kvinnor i tabell 9, kapitel 3. I några få fall har dock kvinnans far inte
återfunnits i kyrkböckerna. ”Leg.” respektive ”Ej leg.” syftar på om barnet så småningom legitimerades
genom att dess föräldrar ingick äktenskap. En fosterfader ingår i kolumnen ”levde i samma församling”
för legitimerade barn i Nordingrå.

Källor: Husförhörslängder för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Långsele, Junsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Resele, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå och Ådals-Liden.
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 Sollefteå  Nordingrå  Nordmaling 

Ej leg. Leg. Tot. Ej leg. Leg. Tot. Ej leg. Leg. Tot. 

Avliden 11 (20%) 3 (33%) 14 33 (58%) 2 (13%) 35 17 (33%) 1 (10%) 18 

Levde i samma  
församling 

34 (62%) 5 (56%) 39 22 (39%) 13 (81%) 35 31 (60%) 6 (60%) 37 

Levde i en annan 
församling 

7 (13%) 1 (11%) 8 1 (2%) - 1 3 (6%) 2 (20%) 5 

Kvinnan uä. 
styvfader levde 

-  - - - 1 (6%) 1 - - 0 

Kvinnan uä, 
uppväxt med 
ensam mor 

3 (5%) - 3 1 (2%) - 1 1 (2%) 1 (10%) 2 

 
 

Totalt 
 

55 (100%) 
 

9 (100%) 
 

64 
 

57 (100%) 
 

16 (100%) 
 

73 
 

52 (100%) 
 

10 (100%) 
 

62 

 



Bilaga 1b. Kompletterande tabellunderlag till kapitel 5.

Tabell 67. Källtabell. Giftermålsmönster och levnadsöden för den
kompletta populationen av ogifta mödrar som de angivna åren födde 
minst ett utomäktenskapligt barn i Sollefteå tingslag (1915–20),
Nordingrå tingslag (1911–24), och Nordmalings tingslag (1913–22).

Kommentarer: Tabellen tjänar huvudsakligen en redovisning över samtliga kvinnor som i utgångs läget ingår
i studien, därav benämningen källtabell. Se metodavsnittet, kapitel 1, angående kriterierna för indelningarna
och att olika kategorier är relevanta för olika faktorer som undersöks. De högre talen i de kategorier som
motsvaras av tabell 34, kapitel 5, beror på att vissa kvinnors första utomäktenskapliga barn föddes före de
år som uppges i tabellen. De som tillhör den första bortfallsgruppen (kategori 9) har antingen avlidit i förtid
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Gift med/ogift/utflyttad/bortfall 
 

Sollefteå 
Tingslag 
1915-20 

Nordingrå 
Tingslag 
1911-24 

Nordmalings 
Tingslag 
1913-24 

1. GIFT: med en far till ett eller flera 
utomäktenskapliga barn (legitimering) 

64 38  43  

2. GIFT: gravid vid vigseln med en man hon 
inte tidigare hade barn med 

17  10  16  

3.GIFT: med stor säkerhet med en man hon 
inte avlat barn med före vigseln 

15  16  17  

4. OGIFT under fertil ålder (45 år) 42  12  22  

5. UTFLYTTAD ur tingslaget utan att gifta sig 
inom 7 månader 

88  26  38  

6. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en barnafader (legitimering 
inom 7 månader efter utflyttningsdatumet) 

12 4  6  

7. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en man hon väntade barn med 
(inom 7 månader)  

3  2  6  

8. UTFLYTTAD ur tingslaget i samband med 
giftermål med en man hon inte avlat barn 
med före vigseln (inom 7 månader) 

5  6  9  

9. BORTFALL: avliden under fertil ålder (före 
45 år) alternativt ofullständiga levnadsöden 

10  5  15 

10. BORTFALL: änkor 4 4 5 

11. BORTFALL: äktenskapsbryterskor 2 2 1 

12. BORTFALL: första barnet ej fött i 
undersökningsområdet (left-truncated) 

22 4 7 

13. BORTFALL: barnamord (1:a barnet) 1 1 1 

Total antal fall 285 130 186  

 



eller tappats bort i kyrkböckerna. Begreppet left-truncated i kategori 12 används internationellt i
motsvarande fall.

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå. 
Församlingsböcker och flyttlängder för följande församlingar: Anundsjö, Arnäs, Bjärtrå, Bollnäs, Borgsjö,
Boteå, Brunflo, Bräcke, Byske, Dal (Y), Degerfors (AC), Edefors, Edsele, Fjällsjö, Fors (Z), Fredrika,
Frostviken, Graninge, Grundsunda, Gudmundrå, Gällivare, Helgum, Hemsö, Hällesjö, Härnösand, Hässjö,
Högsjö, Jokkmokk, Junsele, Jukkasjärvi, Lit, Ljusdal, Ljustorp, Luleå stad, Nederluleå, Nora (Y), Nätra,
Piteå, Ragunda, Ramsele, Resele, Sidensjö, Själevad, Skog (Y), Skorped, Skellefteå landsförs, (1905),
Sorsele, Stigsjö, Stöde, Styrnäs, Sundsjö (Z), Sundsvall, Sånga (Y), Säbrå, Timrå, Torp (Y), Trehörningsjö,
Umeå landsförsamling, Umeå stadsförsamling, Viksjö, Vilhelmina, Vännäs, Ytterlännäs, Ådals-Liden,
Örnsköldsvik, Örträsk, Överkalix, Överlännäs.
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Tabell 68. Legitimeringsfrekvensen för barn födda 
före och efter årsskiftet 1917/1918

Kommentarer:Beräknat på de vars mödrar ingår i huvudkohorterna. Kriteriet för att ingå i huvudkohorterna
är att kvinnorna födde sitt första utomäktenskapliga barn inom respektive område de uppgivna åren. Num-
reringen av kategorier är gjorda utifrån kapitel 34, samtliga legitimeringar i kategori 1 ingår i denna tabell,
liksom vissa utflyttningar (kategori 5).

Källor: Se tabell 67. 
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 Sollefteå tingslag 

1915–20 

Nordingrå tingslag 

1911–24 

Nordmalings tingslag  

1913–22 

1915–17 1918–20 1911–17 1918–24 1913–17 1918–22 
 

1. Gift inom området med fadern 
till första barnet 

 

19 
 

23 
 

17 
 

16 
 

18 
 

20 

5. Utflyttad ur tingslaget i 
samband med giftermål med 
fadern till det första barnet 

3 5 1 2 3 2 

Summa legitimerade förstfödda 
utomäktenskapliga barn 

22 28 18 18 21 22 

1. Gift inom 
undersökningsområdet med 
 en far till ett senare barn i 
syskonskaran  

3 6 3 1 1 2 

5. Utflyttad ur tingslaget i 
samband med giftermål med  
en far till ett senare barn i 
syskonskaran 

1 - 1 - - - 

 
Summa legitimerade 
ej förstfödda barn 

 

4 

 

6 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Summa ej legitimerade 64 73 25 39 45 52 
 

Totalt 
 

90 
 

107 
 

47 
 

57 
 

67 
 

76 

Andel legitimerade förstfödda 
utomäktenskapliga barn genom 
giftermål inom tingslaget 

19/87 
=22% 
 

23/102 
=23% 

17/46 
=37% 

16/55 
=29% 

18/64 
=28% 

20/74 
=27% 

Andel legitimerade förstfödda 
barn totalt 

22/90 
=24% 

28/107 
=26% 

17/47 
=36% 

18/57 
=32% 

21/67 
=31% 

22/76 
=29% 

 



Tabell 69. Antalet barn som kvinnor ur kategori 3 i tabell 34 tog med till
det nya hushållet efter äktenskapets ingående, jämfört med antal barn som
nådde 10 års ålder för varaktigt ogifta kvinnor (kategori 4 i tabell 34).

Kommentarer: Kategori 3 omfattar de ogifta mödrar som inte före äktenskapet blivit gravida med maken
(exklusive även de som legitimerade). De kvinnor som noterats ha 0 barn inkluderar dels de vars samtliga
utomäktenskapliga barn hade avlidit eller lämnats bort före ett äktenskaps ingående, alternativt avlidit
före 10 års ålder vad gäller de varaktigt ogifta. De två kvinnor i Sollefteå tingslag som hade åtta resp. nio
barn var tidvis sammanboende med en barnafar.

Källor: Församlingsböcker för följande församlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå,
Nordmaling, Nordingrå, Sollefteå, Ullånger och Vibyggerå 
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Antal barn Antal kvinnor 

Sollefteå Nordingrå Nordmaling 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 34) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3 i 
tabell 34) 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 34) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3 i 
tabell 34) 

Varaktigt 
ogifta 
(kategori 4 i 
tabell 34) 

Gifta med 
en man de 
inte avlat 
barn med 
(kategori 3  
i tabell 34) 

0 1 2 - 5 1 5 

1 13 10 9 9 9 11 

2 4 - - - 3 - 

3 3 - - - 2 - 

4 1 - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 1 - - - - - 

9 1      

Totalt 24  12 9 14 15 16 



Tabell 70. Kvinnans fars levnadsomständigheter vid det första
utomäktenskapliga barnets födelse i Sollefteå tingslag (1915–20),
Nordingrå tingslag (1911–24), och Nordmalings tingslag (1913–22).

Kommentarer: Räknat på samtliga kvin nor i tabell 9, kapitel 3. I några få fall har dock kvinnans far inte
återfunnits i kyrk böckerna. ”Leg.” respektive ”Ej leg.” syf tar på om barnet så småningom legiti merades
genom att dess föräldrar ingick äktenskap. I kolumnen för ”levde i sam ma församling” ingår en respektive
två fosterfäder i Nordingrå och Nordmaling, samt en styvfader vardera i Sollefteå respek tive Nordingrå

Källor: Församlingsböcker för följande för samlingar: Bjurholm, Ed, Graninge, Hörnefors, Långsele, Multrå,
Nordingrå, Nordmaling, Sollefteå, Ullånger, Vibyggerå.
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 Sollefteå 

 
Nordingrå Nordmalings 

Ej leg. Leg. Tot. Ej leg. Leg. Tot. Ej leg. Leg. Tot. 

Avliden 28 (19%) 7 (14%) 35 12 (18%) 7 (19%) 
 

19 24 (25%) 7 (17%) 31 

Levde i samma 
församling 

68 (47%) 39 (76%) 107 49 (75%) 25 (68%) 
 

74 59 (61%) 32 (78%) 91 

Levde i en annan 
församling 

29 (20%) 
 
 

4 (8%) 33 2 (3%) 2 (5%) 4 9 (9%) 1 (2%) 10 

Kvinnan uä,  
styv- alt.  
fosterfader levde 
 

7 (5%) - 7 - 1 (3%) 1 4 (4%) - 4 

Kvinnan uä, 
uppväxt med  
ensam mor 
 

14 (10%) 1 (2%) 15 2 (3%) 2 (5%) 4 1 (1%) 1 (2%) 2 

Totalt 146 (100%) 51 (100%) 197 65 (100%) 37 (100%) 102 97 41 (100%) 138 
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Bilaga 2. Socialgruppsindelning, klassificerade titlar

*=Klassificerade av författaren

Bruksinspektor
Bryggeriägare
Direktör
Fabrikör
Garveriägare

Grosshandlare
Snickerifabrikör
Sågverksinnehavare
Sågägare
Sågverksägare

Trävarudisponent
Verksägare
Tegelbruksägare*

1. Storföretagare,  
 högre tjänstemän,
 akademiker, högre
 officerare

2. Småföretagare,  
 lägre tjänstemän,
 hantverkare med
 mästartitel,
 underofficerare

Advokat
Agent
Agronom*
Apotekare
Arbetsförman
Assistent
Badmästare
Bageriidkare
Baningenjör
Bankdirektör
Bankkamrer
Bankkassör
Banktjänsteman
Bankvaktmästare
Banmästare
Banvaktsförman
Banvaktsmästare
Barnmorska
Bergmästare*
Biljardägare
Biträde
Bitr. Folkskollärare
Bodföreståndare
Bokförare
Bokhandlare
Bokhållare
Boktryckerifaktor
Bruksförvaltare
Brädgårdsfaktor
Coopvardieskeppare*
Cigarrhandlare
Civilingenjör
Civil Tjänsteman*
Disponent
Distriktslantmätare
Eldarekorpral
Faktor
Fanjunkare
Farmaceut
Fil. Kand
Fiskhandlare
Fiskodlare
Fjärdingsman
Flottningschef

Flottningsförman
Folkskollärare
Forstmästare*
Fotograf
Frukthandlare
Fyrmästare
Fyrvaktare
Föreståndare
Författare*
Förrådsförvaltare
Försäkringsinspektör
Fånggevaldiger
Fångkonstapel
Förestånderska
Försäkringsagent
Förvaltare
Garnhandlare*
Garverifaktor
(Garverifaktoränka)
Garveriidkare
Glasmästare
Gymnastiklärare
Gårdfarihandlare
Gästgivare
Handelsagent
Handelsföreståndare
Handelsidkerska
Handlande
Handelsresande
Hotellvärd
Hovrättsnotarie
Husföreståndarinna
Häradsskrivare
Ingenjör
Inspektor
Jordbruksförvaltare*
Juridikstuderande
Jägmästare
Järnhandlare
Järnvägsexpeditions-
föreståndare
Kaféförestånderska
Kaféidkare
Kaféinnehavare

Kakelugnsmakarmästare
Kamrer
Kanslibiträde*
Kapitalist*
Kappsömmerska
Kapten (militär)
Kassör
Kolareförman
Kolportör
Kommissionär
Komminister
Kommissionslantmätare
Kommunalnämndsordf.
Konduktör
Konservator
Kontorsbiträde
Kontorsskrivare
Kontraktsprost
Kontrollassistent
Kopparslagarmästare*
Kreaturshandlare
Kronofogde
Kronojägare
Kronolots
Kvarnägare
Kyrkoherde
Kyrkovaktare
Kyrkvärd
Källarmästare
Landsfiskal
Lantmätare
Lasarettsläkare
Lasarettssyssloman
Laboratör*
Ladugårdsfogde
Ladugårdsförman*
Lagermästare
Landskanslist
Lantmäteriauskultant
Lumphandlare
Läroverksadjunkt
Länsman
Lärarinna
Löjtnant
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Materialförvaltare
Maskinmästare*
Masmästare
Matserveringsidkare*
Medicine Studerande
Missionspastor*
Modehandlerska
Modist
Musiklärarinna
Målarmästare
Mässföreståndarinna*
Nattsköterska*
Nämndeman
Närpolis*
Operationsbiträde
Pastor
Polisuppsyningsman
Postbetjänt
Postexpedit
Postexpeditör
Postföreståndare
Postexpeditionsförestånd.
Postmästare
Poststationsföreståndare
Polisuppsyningsman
Praktiserande lärare*
Predikant
Privatlärare
Prokurist
Provinsialläkare
Provisor
Pälsvaruhandlare*
Redaktionssekreterare
Redaktör
Regementsläkare
Regementspastor
Rektor
Renskrivare*
Resehandlare
Riksdagsman
Rättare
Rörnätsförman
Schaktmästare
Seminarieelev

Seminarist
Sergeant
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Sjökapten
Sjömanspastor
Skeppare
Skogsfaktor
Skogsförman
Skogsförvaltare
Skogsinspektor
Skogstjänsteman
Skogsvårdstillsyningsman
Skogsuppsyningsman
Skogvaktare
Skomakarmästare
Skolföreståndare
Skolkökslärarinna
Skollärare
Skollärarelev
Skrivare
Skräddarmästare
Skutskeppare
Slakteriägare*
Slipmästare
Slöjdlärarinna
Smedfabrikör*
Småskollärare
Snickaremästare
Stationsföreståndare 
Stationsförman
Stationskarlsförman
Stationsinspektor
Stationsmästare
Stationsskrivare
Studerande vid akademier
Student
Styrman
Sundhetspolis
Syssloman
Sågverksarrendator*
Sågverksförvaltare
Sågverksinspektor
Sågverkskassör

Sångerska
Tandläkare
Teckningslärare
Tegelbruksförman
Tekniskt biträde*
Telegrafassistent
Telegrafinspektor*
Telegrafist
Telegrafarbetsförman
Telegrafkommissarie
Telefonist
Teologie studerande
Tingshusvaktmästare
Torghandlerska
Tryckeriförståndare
Trädgårdsinspektor*
Trädgårdsmästare
Trävaruhandlare
Trävaruinspektor*
Tulluppsyningsman
Tullvaktmästare
Tvättföreståndarinna*
Tvättinrätare
Tågmästare
Underlöjtnant
Underofficier
Undersköterska
Vaccinatör
Vagnförman
Verkmästare
Veterinärläkare
Värdshusidkare
Värdshusägare
Ångbåtsbefälhavare
Ångbåtsförare
Ångbåtskapten
Ångbåtskommissionär
Ångbåtsrestauratris
Ångbåtsskeppare
Ölförsäljare*
Överbanmästare*
Överläkare*
Översjuksköterska*

Arrendator
Bonde
Boställsarrendator
Brukare
Gårdsägare på landet

Gårdsägare i staden*
Hemmansägare 
Jordarrendator*
Jordbrukare
Jordägare

Kronoarrendator
Lantbrukare 
Nybyggare

3. Bönder, brukare,
 arrendatorer
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4. Hantverkare  
 utan mästartitel,  
 kvalificerade  
 yrkesarbetare

Avmätare*
Baderska
Bagare
Bagerska
Bagargesäll
Bankvaktmästare
Banvakt
Barberare
Betjänt
Bleckslagare
Bokbindare
Brevbärare
Bromsare
Brukssmed
Bryggare
Brädsorterare
Byggnadssnickare
Båtbyggare*
Båtsmanskorpral
Chaufför*
Distinktionskorpral
Furir
Fyrbiträde
Färgare
Färgaregesäll
Förrådsvakt
Garvare
Garvargesäll
Gatläggare 
Gesäll
Gråvagnskonditor
Guldsmed
Hembagerska
Hjälpkvinna
Homeopat*
Hovslagare
Husmamsell
Husmoder
Hyvlare
Hårfrisörska
Kafébiträde* 
Kakelugnsmakare
Karamellbagerska
Klampare
Klockare
Klädsömmerska 
Kokerska
Kolmätare
Kolvakt

Konditor
Kontorist
Kopparslagare
Korgmakare
Korpral
Kusk
Kvastbinderska*
Kyrkvaktare*
Körsnär
Lantbrevbärare
Lokförare
Lokputsare
Magasinsbokhållare
Manufaktursmed
Maskinist
Maskinställare
Maskinsmörjare
Maskintryckare
Massös*
Mejerska
Mekaniker
Mjölnare
Montör
Murare
Musikfurir
Musikkorpral
Målare
Mältare
Mästersven
Mästerspiksmed
Nattvakt
Orgelbyggare
Plåtslagare
1:a Postiljon
Postiljon
Postvaktbetjänt
Pumpare
Reparatör
Repslagare
Repslagargesäll
Resebetjänt
Rorgängare*
Sadelmakare
Sjuk(sköterske)biträde
Sjukvårdskorpral
Sjökonstapel
Skolbaderska
Skomakare
Skorstensfejare

Smedarbetare
Slipare
Slöjdare
Snickare
Sockerbagare
Spiksmed
Stallförman*
Stallmästare
Student
Studerande*
Styrman
Stålsmed
Stenhuggare
Stickerska
Striperska
Svagdricksbryggare 
Svarvare
Sågare
Sågställare
Sämskare
Sömmerska
Tandläkarbiträde*
Tapetserare
Tegelbrännare
Telefonoperatör  
(telefonfröken)*
Telefonreparatör
Tillskärare
Timmerman
Timmertummare
Tingsskrivare
Tullroddare
Tullvakt
Tullvaktbetjänt*
Typograf
Urmakare
Uppasserska
Vagnare
Vagntillsyningsman
Vaktmästare
Volontär
Volontär vid statens 
järnvägar
Väverska
Åkare*
Ångbåtsmaskinist
Ångbåtsuppasserska
Ölutkörare
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5. Okvalificerade  
 arbetare inom  
 industri och  
 stadsnäring

6. Torpare, Soldater  
 och motsv.

7. Jordbruksarbetare,
 anställda inom  
 husligt arbete,   
 obesuttna

Apoteksdräng
Apoteksbiträde*
Bageriarbetare
Barberarbiträde
Boddräng
Bodbiträde
Bokhandelsbiträde
Bruksarbetare
Brunnsgrävare
Bryggeriarbetare
Brädgårdsarbetare
Byggnadsarbetare
Cementgjutare*
Charkuteriarbetare
Dagkarl
Däckskarl å ångbåt
Eldare på ångbåt
(ångbåtseldare)
Fiskare*
Flottare 
Flottningsarbetare
Fortifikationsarbetare
Färjkarl
Garveriarbetare
Grovarbetare*
Grundläggare
Handelsbetjänt
Handelsbiträde
Hemarbetare*
Hyttuppsättare*
Hästhandlande
Järnvägsarbetare

Kafébiträde*
Kakelugnsmakeriarbetare
Kolarbetare 
Kolare
Kvarnarbetare
Köksa*
Köksbiträde*
Körkarl*
Körsnärsarbetare
Konditoriarbetare
Linjearbetare*
Lokeldare*
Lotsdräng
Lyktputsare*
Lärling
Mangelarbetare/Mangelös*
Matros
Mejeriarbetare
Mureriarbetare
Sjöman
Skinnarbetare
Skoarbetare
Skogsarbetare
Skomakeriarbetare
Skrivbiträde
Skrädderiarbetare
Slupskeppare*
Slöjdarbetare*
Smedarbetare
Smedsdräng
Smedslärling
Smidesarb.

Snickararbetare
Sockenlapp
Stadsarbetare
Stickeriarbetare
Stallkarl
Stationskarl
Stenarbetare
Stuveriarbetare
Sulfitarbetare
Syelev
Sågdräng*
Sågverkseldare
Tegelbruksarbetare
Telefonarbetare
Telegrafarbetare 
Telegrambärerska
Timmerarbetare
Timmerhuggare*
Träarbetare
Trämassefabriksarbetare
Trävaruarbetare
Trädgårdsarbetare
Urmakarearbetare
Urmakarelärling
Vagn- och stallkarl
Varvsarbetare
Verkstadsarbetare
Vedhuggare
Åkeriarbetare
Ångbåtsdäcksman*
Ångsågssmörjare*

Brukstorpare*
Båtsman*
Jordtorpare*
Kronotorpare*

Lägenhetsinnehavare*
Soldat*
Strandfiskare*
Torpare*

Torparrendator
Torpbrukare
F.d. Trängsoldat*

Backstugusittare
Diskerska 
Dräng
Fattighjon
Fiskardräng*
Flasksköljerska
Fordräng*
Geterska
Gårdskarl*
Hospitalshjon
Husfröken*
Hushållsfröken*
Hushållerska
Inhysing

Inhysespiga
Jordbruksarbetare
Kringstrykande
Kökspiga*
Ladugårdskarl*
Lösdrivare
Lösdriverska
Lös Piga
Mjölkerska
Piga
Skrothandlare*
Skrotsamlare*
Statkarl
Järnvägsstäderska*

Stalldräng
Statardräng
Straffånge
Strykerska*
Städerska*
Tjänare
Tvättbiträde*
Tvätterska
Undantagshjon*
Undantagstorpare*
Underkokerska*
Uppasserska*
Vallhjon
Åkaredräng*
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8. Ej klassificerade

Kommentar: De titlar som klassificerats av författaren inkluderar både sådana som flyttats till
en annan socialgrupp och sådana som inte ingår i Demografiska databasens klassificering.

Källa: Demografiska databasens socialgruppsindelning, Umeå universitet.

Barnhusbarn
Fiskeriinstruktör
Födorådstagare
Förgångsman
Förmånstagare
Glansstrykerska
Har inackorderingar
Jungfru
Kvartersman
Ladugårdssköterska

Lantbrukselev 
Lappman
Lapp, levande av renskötsel
Lappänka
Lekmannapredikant
Missionselev
Modistelev
Mässgosse
Pensionär
Skolgosse

Skogselev
Skogskörare
Studerande
Undantagstagare
Understödstagare
Utackorderad
Utskänkerska 
Ångsågsvakt
Änka
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt Källmaterial

Bjurholms kommunarkiv
Bjurholms kommun 
Barnavårdsnämnden, DI:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1922–29).
 
Kramfors kommunarkiv

Nordingrå kommun
Barnavårdsnämnden, D:II, förteckning över barnavårdsmannaskap (1918–47).

Ullångers kommun
Barnavårdsnämnden, DIV:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1918–35).
 
Nordmalings kommunarkiv

Nordmalings kommun
Barnavårdsnämnden, DI:1, förteckning över barnavårdsmannaskap i DI:1 (1918–29).

 
Sollefteå kommunarkiv

Eds kommun
Barnavårdsnämnden, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1918–51).

Graninge kommun
Barnavårdsnämnden, G2:1 (1918–40).

Långsele kommun
Barnavårdsnämnden, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1908–31).
Kommunalnämnden, AI:5 (1906–16), AI:6 (1917–30).
Kommunalstämman, AI:2 (1898–1940).

Multrå kommun
Barnavårdsmannens arkiv, D1:1, förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda 
1897–1951.

Sollefteå socken (landskommun)
Barnavårdsmannens arkiv, D2:1, förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda 
1908–43.
AI:1, Kommunalnämnden, protokoll (1863–1920).
Kommunalstämman AI:2 (1898–1940).

Sollefteå stad
Barnavårdsnämnden, D1:1–2, förteckning över barnavårdsmannaskap för barn födda 1910–31.
 
Umeå stadsarkiv

Hörnefors kommun
Barnavårdsnämnden, DII:1, förteckning över barnavårdsmannaskap (1921–37).
 
Forskningsarkivet, Umeå universitet (Foark) 

SCB, avskrifter av födelseböcker för följande församlingar och år (mikrofiche):
Bjurholm (1860–69, 1913–22).
Ed (Y) (1863–65, 1915–20).
Graninge (1863–65, 1915–20).
Hörnefors (1913–22).
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Junsele (1863–65).
Långsele (1863–65, 1915–20).
Multrå (1863–65, 1915–20).
Nordingrå (1860–69, 1911–24).
Nordmaling (1860–69, 1913–22).
Resele (1863–65).
Sollefteå (1863–65, 1915–20).
Ullånger (1860–69, 1911–24).
Vibyggerå (1860–69, 1911–24).
Ådals-Liden (1863–65).

SCB, Summariska folkmängdsredogörelser, Västerbottens län följande församlingar och år:  
(mikrofiche)

Bjurholm (1865, 1870).
Hörnefors (1913).
Nordmaling (1865, 1870).

SCB, Summariska folkmängdsredogörelser för Västernorrlands län, följande församlingar 
och år (mikrofiche)
Ed (1865).
Graninge (1865). 
Junsele (1865).
Långsele (1865).
Multrå (1865).
Nordingrå (1865).
Resele (1865). 
Sollefteå (1865).
Ullånger (1865).
Vibyggerå (1865).
Ådals-Liden (1865).

Landsarkivet i Härnösand (HLA)

Nordingrå tingslags häradsrätts arkiv:
Domböcker, AIa: 75–90 (1860–69), AIa:141–AIa:153 (1912–24).

Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätts arkiv (till 1864 Nordmalings häradsrätt): 
Domböcker, AIa: 67–89 (1860–71), AIa:154–165 (1915–26).

Sollefteå tingslags häradsrätts arkiv:
Domböcker, AIa:100–117 (1860–1869), AIa:208–227 (1913–22).

Umeå tingslags häradsrätts arkiv
Domböcker AIa:189–197 (1860–63).

Umeå rådhusrätts arkiv:
Domböcker. AIa:33–36 (1860–63).
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Bjurholms kyrkoarkiv
Husförhörslängder, AI:1–AI:10b (1819–96).
Församlingsböcker, AIIa:1–AIIa:8 (1897–1938), AIIa:10–AIIa:11 (1939–49).
Födelse- och dopbok (1862–95).
Lysnings- och vigselbok, E1:1 (1862–85).

Bjärtrå kyrkoarkiv
Husförhörslängder, AI:9 (1861–75), AI:11 (1875–85).
Flyttlängder, BI:1 (1862–70).

Eds kyrkoarkiv (Y)
Husförhörslängder, AI:3–AI:9 (1820–94).
Församlingsböcker, AIIa:1–AIIa:5 (1895–1950).
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SFS (Svensk författningssamling) 1859:64, Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående 
meddelande af uppgifter till Rikets officiela statistik.

SFS 1866:21, Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående arfsrätt för oäkta barn.

SFS 1905:9, Lag om oäkta barns arfsrätt efter moder och mödernefränder.

SFS 1915:427, Lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om äktenskaps 
ingående och upplösning.
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SFS 1917:376, Lag om barn utom äktenskap.

SFS 1917:377, Lag om äktenskaplig börd.

SFS 1917:378, Lag om adoption.

SFS 1917:379, Lag om ändrad lydelse av 1 kap 3 § samt om tillägg till 2 kap. i lagen om 
äktenskaps ingående och upplösning.

SFS 1917:380, Lag om införsel i avlöning, pension eller livränta.

SFS 1917:381, Lag om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket.

SFS 1917:796, Föreskrifter om barnavårdsmannens verksamhet och tillsynen därå.

SFS 1918:422, Lag om fattigvården.

SFS 1919:367, Lag om fri rättegång.

SFS 1928:279, Lag om arv.

SFS 1937:383, Lag om förskottering av underhållsbidrag till barn.

SFS 1939:186, Lag angående ändring i lagen den 11 juni 1920 om barn i äktenskap.

SFS 1939:187, Lag angående ändring i lagen den 14 juni 1917 om adoption.

SFS 1969:621, Lag om ändring i ärvdabalken.

SOS (Sveriges officiella statistik), Befolkningsrörelsen år 1915, Stockholm 1919.

SOS, Befolkningsrörelsen år 1916, Stockholm 1920.

SOS, Befolkningsrörelsen år 1917, Stockholm 1922.

SOS, Befolkningsrörelsen åren 1918-1920, Stockholm 1926.

SOS, Folkräkningen den 31 december 1910. 3, Folkmängdens fördelning efter yrken, tabell 
1, Stockholm 1917.

SOS, Folkräkningen den 31 december 1920. 3, Folkmängden efter ålder, kön, civilstånd och 
födelseort. Äktenskapen efter varaktighet och efter makarnas ålder, Stockholm 1926.

SOS, Folkräkningen den 31 december 1930. 2, Bygdeindelning. Folkmängden efter ålder, 
kön och civilstånd. Inrikes omflyttning (inkl. fördelning efter födelseort), Stockholm 
1936.

SOU (Statens offentliga utredningar) 1936:47, Utredning med förslag rörande förskottering  
av underhållsbidrag till barn utom äktenskap.

SOU 1938:57, Befolkningskommissionens slutbetänkande.

SOU 1946:49, Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk.

SOU 1972:4, Familj och äktenskap 1, betänkande avgivet av Familjelagssakkunniga.
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