http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in OKNYTT. Tidskrift för Johan
Nordlander-sällskapet.

Citation for the original published paper (version of record):
Liliequist, J. (2020)
"Du ljög som en tjuv och skälm": Okvädande inför rätta i 1600- och 1700-talens södra
och mellersta Norrland
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, (1-2): 4-39

Access to the published version may require subscription.
N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-169186

Oknytt 1–2 2020, s. 4–39

JONAS LILIEQUIST

”Du ljög som en tjuv och skälm”
Okvädande inför rätta i 1600- och 1700talens södra och mellersta Norrland

I Hälsingelagens företal från tidigt 1300-tal står att läsa ”den
som agalös lever [...] han hederlös dör”. Ordspråket betonar
hederns eller som det hette i stadslagen ärans avgörande betydelse. Att äran var avgörande inte bara för eftermälet utan
också i det vardagliga livet visas av de många ärekränknings- och förolämpningsmål som stämdes inför rätta. Vad
handlade då äran om och vad innebar det att vara ärlig i
1600- och 1700-talens samhälle? Syftet med denna artikel är
att kartlägga och diskutera innebörden av verbala ärekränkningar i brottmål och tvister som stämdes inför stadsrätterna
i Gävle (kämnärs- och rådstugurätt) och Härnösand
(rådstugurätt), respektive häradsrätterna i Hälsinglands och
Ångermanlands domsagor under perioderna 1665–1669 och
1745–1749. Men först något om vokabulären i lagtexter och
ordspråk.
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Heder och ära
Ordet heder har äldre anor i det svenska lagspråket än ära.
Således stadgar den äldsta svenska stadslagen Bjärköarätten
från 1200-talet straff för den som ljuger heder av en man eller
kvinna (kap. 16), medan Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet straffbelägger den som ljuger äran av man
eller kvinna (rådstugubalken kap. 30 och konungabalken
kap. 12 §4). Likaså har hederlös ersatts av ärelös i senare versioner av Hälsingelagens ordspråk, från 1600-talet och
framåt.1 Heder fortsätter att användas, ofta i par med ära. Så
stadgas i Kristoffers landslag från 1442, om okvädingsord
som å heder gå, eller ära (tingmålabalken kap. 43). Under 1600talet blir ordparet heder och ära allt vanligare. I en lagkommentar från 1620 till kapitlet om ärans beljugande i stadslagen heter det till exempel: ”Det är en mycket höger och
grover sak beljuga heder och ära av enom inländis eller utländis [man]”.2 Och i den nya lagen från 1734 som ersatte den
medeltida stads- och landslagen, stadgas om okvädingsord
som å heder och ära gå (missgärningsbalken kap. 60). Heder och
ära fortsatte att användas både var för sig och som ordpar
under hela 1600- och 1700-talen. Så skriver juristen David Ehrenstråle 1756 med hänvisning till en riksrådsresolution från
1546 att ”ett gott namn och rykte tillbringar dess ägare
Samuel Henning, ”’Den agelös lever, han ärelös dör’. Ett inlägg i diskussionen om Hälsingelagens språkproblem” i Acta Philologica Scandinavica, Bd 6 1931/32, s. 76. (Artikelförfattarens kursivering i citatet.)
2 Emil Wolff (red.), Riksrådet Johan Skyttes kommentar till Stadslagen med
inledning och anmärkningar Emil Wolff, Göteborg 1905, s. 17 not 7: citat
ur borgmästaren i Linköping Hans Ouffssons kommentar från 1620
(handskrift).
1

-6-

Oknytt 1–2 2020

många förmåner vid åtskillige tillfällen varföre och heder
och ära kallas liggande fä” (fast kapital).3 Betydelselikheten
är uppenbar. Båda termerna syftade på anseende och aktning. Ändå framstår ära, med avledningarna ärlig och ärelös,
som den mest centrala termen i det sociala och rättsliga sammanhang som här ska undersökas. Det hindrar inte att heder
och ära ofta har använts som likvärdiga analytiska termer i
svenska historiska undersökningar.4

Ärans olika dimensioner
Ärans betydelse och innebörd har skiftat över tid. Även under 1600- och 1700-talen kunde ära användas på olika sätt.
Man skulle i enlighet med antropologen Frank Henderson
Stewart kunna tala om ärans olika dimensioner– en horisontell dimension vars syfte är att upprätthålla social jämvikt,
och en vertikal som förknippas med äregirighet och konkurrens.5 I Ehrenstråles liknelse (se ovan) framstår äran som något en person besitter och äger. Liknelsen utvecklas vidare i
talesättet ”äran det är liggande fä, det kan man icke mista”,
David Ehrenstråle, Inledning til then swenska jurisprudentiam criminalem, Lund 1756, s. 293f.
4 Marie Lindstedt Cronberg, ”Heder och ära i tidigmodern tid” i Marie
Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.), Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen,
Lund 2008, s. 117–138; Erik Bodensten, ”Heder och ära i tidigmodern
politisk offentlighet” i Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.), Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830, Lund
2014, s. 129–145.
5 Frank Henderson Stewart, Honor, Chicago & London 1994, s. 54–63.
3
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underförstått ’äran består när lösöret (”gångande fä”) förgår’.6 Äran är med andra ord inget som kan köpas eller säljas
för pengar.7 Men talesättet kan också tolkas som att äran är
omistlig, det vill säga omöjlig att undvara. Det är denna senare innebörd som ligger bakom de många ärekränkningsmålen i 1600- och 1700-talens domstolar. Lagen gav skydd åt
den enskildes ära och möjlighet till upprättelse oavsett social
position, men äran kunde också reduceras och tas ifrån den
som dömts och straffats för vissa brott. Äran ställdes som i
den hängda tjuvens fall mot ärelösheten. Vad var det då som
gick förlorat med den tappade äran? Rätten till respekt i allmänhet och att behandlas som en fullvärdig samhällsmedlem i synnerhet med social marginalisering och stigmatisering som äreförlustens yttersta konsekvenser. Ett angrepp på
den enskildes ära kunde därför inte lämnas obesvarad. Äran
i denna mening måste tvärtom alltid försvaras och återupprättas när den ifrågasattes eller kränktes. Vad som stod på
spel var ytterst den angripne personens ärlighet. Att bli bekräftad som en ärlig person var det centrala i de mål som

”Harald Oluffsons visbok” i 1500- och 1600-talens visböcker utgivna av
Adolf Noreen och Henrik Schück i Nyare bidrag till kännedom om de
svenska landsmålen ock svenskt folklif. Bihang II, Stockholm & Uppsala
1884–1894, s. 45. Jfr Hans Oluffssons kommentar där det heter ”een ährligh man”.
7 Wolff 1907, s. 17 not 7: i citatet från Hans Oluffson heter det om en
ärlig mans heder och ära att den är för honom ”swår at mista”. Jfr Skyttes kommentar återgiven i Jan-Eric Almquist (red.), Johan Skyttes kommentar till den svenska stadsrätten i ny omarbetad upplaga, Stockholm 1962,
s. 122 not a: ”gott rykte är en ovärderlig sak och värd att föredraga
framför varje penningsförmån”.
6
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stämdes inför rätta på häradsting och rådstugor. Exakt vilken betydelse som lades i denna egenskap hör till det som
ska studeras. Den ära som avhandlades på tingen kan med
andra ord ses som en av lagen skyddad rätt till respekt avhängig egenskapen att vara ärlig. Som sådan kunde äran göras trovärdig och befästas av ett gott namn och rykte men
inte förökas i egentlig mening, bara reduceras eller helt gå
förlorad. Eller som det heter om ”livets oförytterligheter” i
Claudius Kloots Lagfarenhetsspegel från 1676: ”Äran hör också
var och en till, i det man kan densamma förfäkta, så och igenom missgärning förverka som alla de som för lag och rätta
bliva ärelösa, vederfares.”8 En sådan ära som i första hand
måste ”förfäktas” och försvaras med syfte att upprätthålla en
likvärdig rätt till respekt i lokalsamhället betecknas av Stewart som horisontell.
Ära kunde också förknippas med social position och berömliga gärningar. Under 1600-talet tillkom detta nästan uteslutande adliga personer som i kraft av sin börd eller höga
ämbete premierades med äreminnen, hederstitlar och medaljer. Med 1700-talets betoning av ärelystnaden som en positiv
drivkraft i samhällsnyttans tjänst, kom även ofrälse personer
ifråga.9 Denna sorts ära blev både ett medel för att göra social
karriär och ett sätt för kungamakten att stimulera olika verksamheter till fosterlandets gagn och nytta. Till denna kategori hörde också den speciella aktning och respekt som knöts

Claudius Kloot, Lagfarenhetsspegel, Göteborg 1676, s. 62f.
Sven Delblanc, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets
litteratur, Stockholm 1965, s. 109–135; Martin Tunefalk, Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650–1900, Lund 2015, s. 53–
197.

8
9
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till social position och som reglerades i rangordningarnas föreskrifter om företräde och titulär. Med avancemang och
högre rang följde högre aktning. Stewart betecknar denna hierarkiska och karriärinriktade ära som vertikal. Med Webers
terminologi skulle den lika gärna kunna klassificeras som
status och social prestige eller ståndsära.10

Ärekränkningar enligt lagen
På vilka sätt kunde då äran kränkas? I stadslagen och Kristoffers landslag som gällde fram till det att 1734 års lag trädde i
kraft, stadgas om verbala förolämpningar och beskyllningar.
Stadgandena skiljer sig avsevärt åt både vad gäller kategoriserings principer och bötesbelopp. Stadslagens text är från
1350-talet medan landslagen reviderades 1442 då också en ny
balk, tingmålabalken, infördes som innehåller bestämmelser
om ärekränkning. Stadslagen trycktes första gången 1618 och
landslagen 1608. Två senare utgåvor av lagarna har valts
med kommentarer och tillägg som speglar rättspraxis under
1600-talet och 1700-talets första årtionden.11 Stadslagen stad-

Max Weber, Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder 1,
Lund 1983, s. 212f.
11 Swerikes stadz-lagh, vthgången af trycket åhr 1618. Nu åter å nyo med
anmärckningar vplagd, Israel Arnell (red.), Stockholm 1730; Swerikes
rijkes lands-lag…åhr 1608 af trycket utgången. Nu å nyo andra gången
med anmärckningar uplagd, Petter Abrahamsson (red.), Stockholm
1726. Kommentarerna i dessa utgåvor täcker rättsutvecklingen under
1600-talet och en bit in på 1700-talet. Citat återges med moderniserad
stavning.
10

- 10 -

Oknytt 1–2 2020

gar om höga böter, 60 marker, för den som ljuger äran av någon annan (rådstugubalken kap. 30). I rådstugubalkens kapitel 31 görs skillnad på okvädingsord som föregås av ordet
förvunnen eller ej, till exempel förvunnen tjuv eller bara tjuv.
De förra beläggs med 12 markers böter och de senare som
mindre allvarliga med 6 marker. Här finns också en uppräkning av de okvädingsord för vilka ska bötas: tjuv, mördare,
lögnare, skökoson, mordbrännare, son av en hynda, träl, horkona,
sköka, trollpacka eller förgörerska.
Landslagen skiljer till en början mellan okvädingsord och
käranden (anklagelser) inför rätta. Käranden som inte kan
bevisas bötläggs med 40 marker om de går ”å liv eller ära”.
Om beskyllningarna inte rör liv eller ära är böterna i stället 3
marker (tingmålabalken kap. 20). Landslagen innehåller
ingen uppräkning av okvädingsord men i kommentarerna
görs skillnad mellan de okvädingsord som går å heder och
ära och andra ”håniske” ord. Skillnaden har inte någon avgörande betydelse så länge orden har uttalats i ”hastigt mod”
och genast rättas och tas tillbaka på tinget. Böterna blir då 3
marker (tingmålabalken kap. 43) oavsett om okvädingsorden
angår äran eller ej. Om okvädaren däremot står på sig döms
denne efter tingmålabalken kapitel 20 till 40 respektive 3
markers böter som bägge enligt kommentarerna anses som
äreröriga, det vill säga sätter en fläck på den dömdes heder
och ära. Det gäller också 12-markersboten i stadslagen för
okvädingsord som föregås av ordet förvunnen och förstås alla
högre bötesbelopp även om det inte anges.12 Stadslagens
kommentator sammanfattar rättspraxis för mindre allvarliga
ärekränkningar: ”Förövar någon å annan otidigt munbruk,
12

Swerikes stadz-lagh, 1730, rådstugubalken 31, not (a), s. 684.
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han pliktar där före efter detta kapitel (rådstugubalken kap.
31) 6 marker men å landet efter kapitel 43 i tingmålabalken 3
marker”.13 Dessa böter är enligt samma kommentator inte
äreröriga.14 Det innebär att det både i stad och land var möjligt att få sin ära upprättad utan att ärekränkarens ära drabbades om okvädingsorden var mindre allvarliga eller hade
fällts i hastigt mod och togs tillbaka. Detta gjorde det inte
mindre angeläget för den ärekränkte att gå till rätten, snarare
tvärtom. Att inte ”förfäkta” sin ära vid tinget sågs sannolikt
som något suspekt.
Landslagens regel om hastigt mod togs över av 1734 års
lag som gällande både i stad och land. Ärekränkningsstadgandena har samlats i missgärningsbalkens kapitel 60: ”Om
den som ljuger å annan, och om okvädinsord”. Det för
undersökningen mest relevanta är paragraf 6 där det heter:
”Kallar någon annan okvädinsord i vredesmod, som å heder
och ära gå, och det antingen genast, eller in för domaren, rättar och återkallar; böte sex mark. För andra ohöviska och föraktliga ord, eller åthävor, bötas en daler. Sker det i stort samkväm, eller å allmän gata, där mycket folk är; ligge i tveböte”.
Om dessa böter är äreröriga eller ej nämns inte uttryckligen
men det senare får förmodas.

13
14

Swerikes stadz-lagh, 1730, rådstugubalken 31, not (g), s. 685.
Ibid.
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Okvädingsord inför rådstuga och ting
Som undersökningsområde har valts tingsrätterna i Hälsinglands och Ångermanlands domsagor samt rådstugurätterna
i Gävle och Härnösand. Detta för att spegla både stad och
land. I Gävle fanns förutom rådstugurätten också en särskild
kämnärsrätt som rannsakade och dömde i enklare mål.
För den tidiga perioden finns protokollen från Gävle kämnärsrätt endast bevarade som renoverade protokoll (renskrivna protokoll som skickades in till Svea hovrätt). Detsamma gäller protokollen från Härnösands rådstugurätt
men med luckor för 1668 och 1669. Perioden har därför förskjutits bakåt till 1663–1667. För den senare perioden finns
inga protokoll från Gävle kämnärsrätt bevarade från åren
1745 och 1747, varken i original eller som renoverade protokoll.
Metoden är enkel. Protokollen har genomlästs i sin helhet
och alla okvädingsord har noterats oavsett om det har lett till
dom eller inte. Om ett visst okvädingsord förekommer flera
gånger i ett och samma mål har det bara registrerats som ett
tillfälle i tabellerna. I diskussionen kommer även mål utanför
undersökningsperioderna att användas som belysande exempel.
Vilka var då de vanligaste förekommande okvädingsorden? Som tabell 1 visar handlade det om tre speciella ord:
tjuv, skälm och hora. Tjuv och skälm utgjorde standardtillmälena mot män, medan hora var det typiska okvädingsordet
mot kvinnor följt av tjuv/tjuvkona som faktiskt dominerade
som okvädingsord mot kvinnor i rättsmaterialet från 1740talets Gävle och Härnösand. Skälm var ett specifikt manligt
skällsord som aldrig riktades mot en kvinna.
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Tabell 1. De två vanligaste förekommande okvädingsorden riktade mot
män respektive kvinnor i brottmål och tvister vid rätterna i Härnösand
och Gävle respektive Ångermanland och Hälsingland 1665–1669 respektive 1745–1749. Absoluta tal inom parentes.
Domsaga/
rådstugurätt

1665–1769*

1745–1749**

man

Kvinna

man

kvinna

skälm (37)

hora (15)

tjuv (23)

tjuv (13)

Stad: Härnösand tjuv (30)

tjuv (7)

skälm (19)

hora (8)

Landsbygd:
Hälsingland

tjuv (55)

hora (15)

tjuv (49)

hora (16)

Landsbygd:
Ångermanland

skälm (21)

tjuv (3)

skälm (33)

tjuv (10)

Stad: Gävle

*Härnösands rådstuga 1663–1667
**Gävle kämnärsrätt 1746, 1748, 1749
Källa: Domböcker i Riksarkivet, Härnösand och Marieberg

Detta ska jämföras med motsvarande undersökningar av
rättsmaterialet i Stockholm respektive Torna härad i Skåne.
Hans Andersson har undersökt standarduttryck i registrerat
okvädande i Stockholm på 1620-talet och år 1716.15 Andelen
kvinnor som har kallats tjuv är låg på 1620-talet för att nästan
ligga i nivå med hortillmälet år 1716. Samma trend är tydlig
även i Arne Jarrick och Johan Söderbergs statistik från Stockholms norra respektive södra förstads kämnärsrätt för åren
Hans Andersson, ”Bland tjuvkonor och hundsfottar. Hedersuppfattningen i stormaktstidens Stockholm” i Karolinska förbundets årsbok 1994,
Lund 1996, tabell 4, s. 32.
15
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1661 och 1780. Okvädingsordet hora har en klar övervikt år
1681, som sedan förbyts i en liten övervikt för tjuv år 1780.16
Kanske kan man dra en försiktig slutsats att det blev allt vanligare i 1700-talets städer att kvinnor okvädades som
tjuv/tjuvkona. För södra och mellersta Norrland var tjuvordets andel betydligt lägre än horordet på landsbygden men
även här visar den sista perioden en betydligt högre siffra.
Detta kan jämföras med Marie Lindstedt Cronbergs undersökning av Torna härad på den skånska landsbygden under
perioderna 1691–1700 och 1750–1759. Här visar undersökningen på en total omsvängning från endast två registrerade
tjuvtillmälen under den första perioden till sju under den senare perioden samtidigt som hortillmälena minskade med
samma siffror från sju till två.17 Det rör sig dock om så pass
låga siffror överlag att det är svårt att dra några bestämda
slutsatser. Resultatet stämmer med andra ord ganska väl in
med tidigare undersökningar. Men hur och i vilka sammanhang okvädade man varandra? I det följande ska dessa tre
okvädingsord studeras i relation till begreppen ärlig och oärlig och föreställningar om manligt och kvinnligt.

Arne Jarrick & Johan Söderberg Odygd och vanära. Folk och brott i gamla
Stockholm, Stockholm 1998, tabell 11:3, s. 44 respektive tabell III:7, s. 151.
17 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk
landsbygd 1680–1880, Lund 1997, tabell 6.2 och 6.3, s. 219 respektive tabell 6.5 och 6.6, s. 225f.
16
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Ärlig och oärlig
Tjuven kan tas som utgångspunkt. I dag betecknas en tjuv
som oärlig. Oärlig definieras enligt Svensk ordbok utgiven av
Svenska Akademien (SO) som att lura andra särskilt genom
ekonomisk oegentlighet men även genom att inte tala sanning. Motsatsen ärlig kan enligt samma ordbok jämföras med
hederlig som syftar på den som arbetar öppet och bara med
moraliskt godtagbara metoder i sin strävan att uppnå något;
speciellt vid affärsverksamhet. En närbesläktad betydelse av
ärlig är i sin tur en person som håller sig till sanningen och
inte döljer något; att jämföras med sanningsenlig.18 Ingen av
dessa moderna betydelser återfinns i ordböcker som berör
1500- och 1600-talets språkbruk. Oärlig definieras i stället
som ’vanhederlig’, ’skamlig’ och ’ohövisk’ medan ärlig och
hederlig ges betydelsen att vara ’ansedd, aktad, hedervärd alternativt förnämlig, ärofull och berömlig’.19 Svenska Akademiens ordbok (SAOB) har i skrivande stund inte hunnit fram till

Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se.
Fredrik August Dahlgren, Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord
och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde, Lund
1914–1916: Oärlig s. 633, ’vanhederlig, skamlig, ohövisk’; Ärlig s. 1023:
1. ’Ansedd, aktad, hedervärd’, 2. ’Förnämlig, ärofull, berömlig’; Hederlig s. 366: 1. ’Hederligt utrustad, ansenlig, ståtlig’, 2. ’Aktad, ansedd’;
Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922: Oärlig saknas som
uppslagsord; Ärlig s. 1219: ’ansedd, aktad, hedervärd’; ’förnämlig, hederlig, ärbar’; Hederlig s. 230: ’hedrad, aktad’. Svenska Akademiens ordbok
(SAOB) (https://svenska.se): Oärlig: 1. ’ärelös; som saknar medborgerligt förtroende; äv. allmännare: illa beryktad, vanryktad, ökänd’; Hederlig: 1. ’aktningsvärd, vördnadsvärd, hedervärd’, 2. ’aktad, ansedd’; Ärlig finns ännu inte som uppslagsord. K. F. Söderwall, Ordbok öfver
18
19

- 16 -

Oknytt 1–2 2020

ärlig men uppger exempel från andra hälften av 1700-talet
som första belägg för en koppling av begreppen hederlighet
och oärlighet till moralisk oförvitlighet i affärer respektive
osannfärdighet och lögnaktighet.20 Denna historiska betydelseskillnad diskuteras i Jarricks och Söderbergs studie av
odygd och vanära i 1600- och 1700-talens Stockholm. Ärligheten så som den omnämns i det undersökta materialet hade
många betydelser och i den mån sanningsenligheten fanns
med så var den inte primär utan bara en aspekt av många.21
Språkvetaren Erik Falk som har studerat verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala noterar att ärlig och ärlighet bara
nämns enstaka gånger i materialet. De förolämpade personerna som kom till rätten gjorde det för att försvara sin ära.
Hur denna svaga koppling eller icke-koppling mellan ära
och ärlighet ska tolkas faller utanför ramen för Falks undersökning.22 Lindstedt Cronberg i sin tur hänvisar till den
norske historikern Erling Sandmo som i sina studier av äran
i 1600-och 1700-talets Norge hävdar utan någon närmare diskussion att ärlig betyder att ’tala sanning’.23

svenska medeltids-språket, Lund 1884–1973: Ärliker s. 1149: ’ärad, aktad,
ansedd, högt uppsatt’.
20 Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se.
21 Jarrick & Söderberg 1998, s. 154–156.
22 Erik Falk, Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. En historisk
talaktsanalys, Uppsala 2011.
23 Lindstedt Cronberg, 2008, s. 131; Erling Sandmo, Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet, Oslo 1999, s. 102.
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Hur används då ärlig och oärlig i det norrländska materialet? Oärlig uttrycks antingen direkt eller i indirekt form som
”ingen ärlig karl” eller mot kvinnor som ”ingen ärlig människa” eller ”ingen ärlig piga”.24 I den senare formen finns i
nästan samtliga fall en direkt koppling till osanning och lögn:
den okvädade påstår att antagonisten har ”sagt osant som
ingen ärlig människa” eller ”ljugit som ingen ärlig karl”.25
Genom tillägget ”till dess han det bevisar” kan okvädet eller
beskyllningen fås att slå tillbaka mot okvädaren själv som nu
måste visa att han eller hon talar sanning.26 Men uttrycket
kunde också användas i betydelsen ’stå upp för sin ära’. När
soldaten Lars Borg inte ville låta sig föras i arrest för en obetald skuldfordran gav länsman honom en örfil. Löjtnanten
Jöran Jöransson som råkade bli vittne yttrade sig genast: ”om
länsman har slagit dig en örfil så håller jag dig för ingen ärlig
karl om du icke slår honom tre igen”.27 Äran handlade inte
bara om ord. En örfil kunde såra lika mycket och måste besvaras, men det kunde ske på olika sätt. Gästgivaren Nils Eliasson tillstod sålunda att han kallat Pär Nilsson i Västby tjuv,
skälm, stackare och en ”oärlig karl” men, förklarade han inför
rätten, han hade aldrig kommit att yttra dessa orden om inte

Exempel: RA, Härnösand, Hälsinglands domsaga, Mo Regnsjö 22/10
1669; Gävle stads rådhusrätt 15/6 1667; Gävle stads kämnärsrätt 9/7
1667.
25 Exempel: RA, Härnösand, Gävle stads rådhusrätt 3/7 1667, respektive
3/7 1667.
26 Exempel: RA, Härnösand, Gävle stads rådhusrätt 1665, respektive
18/5 1667.
27 RA, Härnösand, Gästriklands domsaga, Valbo 9/3 1704.
24
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Pär först hade slagit honom några örfilar.28 Oärligheten syftar här på Pärs förnedrande handgriplighet och skällsorden
på en låg karaktär i allmänhet.
Ärligheten kunde också kopplas till auktoritet och social
position. Den nyutnämnde uppsyningsmannen och beslagkarlen Malmberg bemöttes av borgarna och fiskarna i Gävle
med ”håniske” ord och åtbörder. Malmberg som tidigare fått
avsked från ”societeten [skråsammanslutning av fiskare och
handelsmän] förmodligen ej för dygdens skull” som en av
borgarna anmärkte, uppmanades att stå barhuvad när han
talade med en magistratsperson. När så inte skedde tog borgaren Forsmark handgripligen hatten av honom, slog honom
en örfil och sade: ”så skall du göra för ärliga borgare”.29 Ärliga har här närmast betydelsen ’hedervärda’ och syftar på
den särskilda ära och respekt som tillkom borgerskapet i
kraft av sin ståndtillhörighet. En borgare liksom en bonde
tilltalades på motsvarande sätt efter rangrullan som ”ärlig”
följt av ”beskedlig”, ”enfaldig” eller ”betrodd”.30 Denna form
av ärlighet i betydelsen ’gott anseende’ omfattade också en
persons hem och hushåll. Handelsmannen Erich Hammarström förmenade ”sig och sitt hus” vara beskyllt för ”någon
oärlighet” och Per Jacobsson förehölls det misstänkta i att
han som tidigare straffats för stöld hade gått in ”uti en ärlig
mans hus” när folket var i kyrkan.31 Ärlig och oärlig används
RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Nora 9/2 1747.
RA, Härnösand, Gävle stads kämnärsrätt 21/10 1748.
30 Henrik Ågren, “Status, Estate, or Profession” i Scandinavian Journal of
History 42 (2017), s. 172.
31 RA, Marieberg: Svea Hovrätts arkiv, Rådhusrätternas renoverade
domböcker, Härnösands rådhusrätt 24/2 1748; RA, Härnösand: Gävle
stads rådhusrätt, 19/6 1667, s. 78.
28
29
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även för att återkalla ett okväde som fällts i hastigt mod eller
för att intyga någons oförvitlighet enligt formlerna: ”intet
oärligt vet han med N.N.” respektive ”förklarade sig ej annat
veta med N.N. än vad ärligt och gott är”.32 Försäkrandena
kunde gälla allt från antydningar om stöld till olovliga sexuella relationer.
Det står alltså klart även i denna undersökning att begreppen oärlig och ärlig hade en mycket vidare innebörd i än i dag.
Det innebär inte att sanningsenlighet och ärlighet i ekonomiska ting skulle ha varit oviktiga. Om frågan omformuleras
till att gälla i vilken utsträckning 1600- och 1700-talens okvädande återspelar det moderna oärlighetsbegreppets negativa
karaktärsdrag av bedrägeri, fusk och ekonomiskt fiffel, så
måste svaret bli – i hög grad! Det framgår inte minst när hela
okvädesrepertoaren studeras.
I tabell 2 och 3 har alla förekommande okvädingsord och
ärekränkande uttryck indelats i olika grupper efter de olika
teman som orden anspelade på. Tjuv och skälm hör till en
första grupp som syftade på bedräglighet och falskhet medan hora har förts till gruppen anspelningar på sexualitet och
kön. Ord och uttryck som syftar till att avhumanisera en person genom att likna denne vid ett djur eller associeras till djävulen bildar en tredje grupp, därefter följer anspelningar på
etnicitet, sociala grupper eller en ålderskategori med låg eller
underordnad status tillsammans med hånfulla tillmälen av
mer personlig karaktär och till sist, okvädingsord som sammankopplar en person med ärelösa sysslor och grupper som
skarprättare och rackare.
Exempel: RA, Härnösand, Gävle stads rådhusrätt 18/5 1667; Hälsinglands domsaga, Ljusdal 14/12 1747.

32
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Tabell 2. Okvädingsord mot män fördelade på olika teman. Stad:
Gävle, Härnösand, Landsbygd: Hälsingland, Ångermanland. Absoluta
tal.
1665–1669*

1745–1749**

Tema

stad

landsbygd

stad

landsbygd

Bedräglighet, falskhet

84

105

68

105

Sexualitet, kön

23

22

17

33

Omänskligt/djuriskt

13

18

6

27

Etnicitet, låg status

13

1

15

26

Ärelöshet

6

2

5

6

Övrigt

5

–

4

2

Ospecificerat

–

98

–

–

S:a

144

246

115

199

*Härnösand 1663–1667
**Gävle kämnärsrätt 1746, 1748, 1749
Källa: Domböcker i HLA och RA

En första blick på tabell 2 visar att anspelningar på bedräglighet och falskhet var det överlägset vanligaste temat i okvädandet av män under bägge perioderna, följt av sexualitet
och kön. För okvädingsord riktade mot kvinnor (tabell 3) var
som väntat anspelningar på sexualitet och kön vanligast på
landsbygden medan bedräglighet och falskhet var vanligast
i städerna. Det är också slående hur förhållandevis sällan
okvädingsord mot kvinnor stämdes inför rätten under perioderna jämfört med okvädingsord riktade mot män.
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Tabell 3. Okvädingsord och ärekränkande uttryck mot kvinnor fördelade på olika teman. Stad: Gävle, Härnösand, Landsbygd: Hälsingland,
Ångermanland. Absoluta tal.
1665–1669*

1745–1749**

Tema

stad

landsbygd

stad

landsbygd

Bedräglighet, falskhet

22

5

17

16

Sexualitet, kön

20

19

10

26

Omänskligt/djuriskt

7

1

8

10

Etnicitet, låg status

1

–

2

2

Oärliga sysslor, orenlighet 1

2

3

4

Övrigt

3

1

–

–

Ospecificerat

–

10

–

–

S:a

54

38

40

58

*Härnösand 1663–1667
**Gävle kämnärsrätt 1746, 1748, 1749
Källa: Domböcker i HLA och RA

Studeras kategorin ”bedräglighet och falskhet” närmare visar det sig att tjuv och skälm i den manliga kategorin respektive tjuv i den kvinnliga flankerades av en flora av mer specifika okvädingsord som syftade på ekonomiska oegentligheter, lögn och bedrägeri. Här finns ”prackaren” som fuskade sig fram, ”gubbaren” som vittjade andras nät, ”flinkern” som hela tiden stoppade lite grann i egen ficka, ”råflyttaren” som fräckt lade beslag på annans jord för att inte tala
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om ”skinnaren och skavaren” som i likhet med ”tallriksslickaren” skodde sig på andras bekostnad. Lögnaktigheten är representerad av ”ljugare” och ”osanningsmänniskor” som assisterade av ”bakdantare”, ”belackare” och ”rallbyttor” förstörde folks goda namn och rykte. Till detta kan läggas ”ordätaren” som bröt sina löften och ”tubbaren” och ”rofferskan”
som med lock och pock drog andras tjänstefolk till sig. Oavsett om tillmälena i juridisk mening betecknades som
”håniske ord” eller okvädingsord som går på heder och ära,
så upplevdes denna katalog av invektiv uppenbarligen som
förolämpande. I lagtexter och rättspraxis stadgas på motsvarande sätt förlust av ära för obevisliga beskyllningar, ryktesspridning, fusk, förfalskningar, bedrägeri och förräderi.33

Tjuv och skälm
Med detta som bakgrund kan tjuvordet och dess koppling
till skälm studeras närmare. Som okvädingsord hade tjuvordet sin grund i en lång historisk tradition av rättsligt sanktionerade tillmälen och förödmjukande bestraffningar. Det
Förutom vid ärekränkning stadgar stadslagen äreröriga böter för den
som fuskar med mått, förfalskar bomärken, undanhåller egendom eller
tjänare från beskattning (Konungsb. XVI, XVII, XX). I landslagen utdöms på motsvarande sätt äreröriga böter för den som river eller flyttar
rå (Byggn.b. 27), för crimen falsi: ”när någon på bedrägligt vis förändrar något till en annans förfång och skada” (Byggn.b. 63): undandrar
sig skatt/svek vid skatteläggning (Kong.B 30). I 1734 års lag stadgas uttryckligen förlust av äran för den som beslås med förräderi (M:4), falskmynteri (M:7), förfalskning av mått och vikt (M:8), förfalskning och
missbruk av annans namn och skrifter eller uppsåtligt spridande av
rykten och lögner om andra som går på liv eller ära (M:60). Se även
Göran Inger, Vanfrejd, Stockholm 2001, s. 137–141, 158–167.

33
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inledande ordspråket i Hälsingelagen illustreras i stadslagens tjuvabalk av en bild som visar en hängd man med bakbundna händer och en bindel för ögonen. Orden i de två omgivande språkbanden till höger och vänster lyder: ”Aga bondabarn i tid, då kommer [det] ej hit” respektive ”Levde utan
aga, ty [därför] haver denna plåga”. Den hängde tjuven vars
döda kropp lämnades i galgen till allmänt beskådande att
förtäras av fåglar och vädrets makter, utgjorde själva sinnebilden av den ärelöse som förverkat all rätt som en värdig
samhällsmedlem. När tjuven inte avrättades markerades ärelösheten i stället ända fram till 1500-talets slut med hudstrykning och ett eller bägge öronens avskärande.34 Stympningsstraffet tillämpades inte längre under 1600-talet men hängning och det ytterst nesliga straffet att piskas offentligt av bödeln kvarstod för grov eller upprepad stöld. Under landskapslagarnas tid dömdes även den skyldige att ”heta
tjuv”.35 Tjuv var med andra ord under medeltiden också ett
officiellt pålagt öknamn. Fortfarande under 1600-talet kunde
den som dömts för stöld saklöst förebrås detta (det vill säga
kallas tjuv) även efter utståndet straff och kyrkoplikt (offentlig syndabekännelse och avlösning inför församlingen).36

Lizzie Carlsson, ”De medeltida skamstraffen. Ett stycke svensk kulturhistoria” i Rig 1934, s. 133–136; Inger 2001, s. 145f.
35 Torsten Wennström, Tjuvnad och fornæmi. Rättsfilologiska studier i
svenska landskapslagar, Lund 1936, s. 300f.
36 Swerikes rijkes lands-lag, 1726, tjuvabalken kap. 8, not c, s. 807, hänvisning till Kungl. Maj:ts brev till konsistoriet i Västerås 10/10 1699.
34
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Bild 1. Illustration till tjuvabalken i Magnus Erikssons landslag ca 1430,
Handskriftsvolym B 68, fol. 141r. Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva.
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Den lexikala definitionen av tjuv är enligt SO en person som
tillägnat sig annans egendom på ett olovligt sätt. Att detta
skett i lönndom framhålls särskilt i äldre tradition.37 I okvädandet användes tjuvordet både i anslutning till misstankar
om olovliga tillgrepp och i en vidare bemärkelse. Hustru
Britta beklagade sig att hon i en konflikt med sin syster och
svåger blivit kallad ”gärdsletjuv”(gärdsgårdstjuv) för att hon
råkat ta upp en liten käpp när hon samlade spån i en säck.38
En laga dom om pant väckte upprörda känslor och avfärdades som en ”tjuvedom”.39 Andra gånger handlade det om till
synes bagateller i dryckeslag och kortspel: ”du har tappat
som en tjuv” (stadskassören Grijs till källarsvennen som bara
fyllt ölstopet till hälften), ”du gav kortet ”som en tjuv” (anklagelse om fusk i kortspel).40 Det som påstods vara stulet
behövde inte nödvändigtvis vara av materiell art: ”han skall
vara själv en tjuv därför att han stjäl hennes ärliga namn och
goda rykte bort”.41 Att kallas tjuv handlade lika mycket om
personlig karaktär och social status som om påstådda gärningar: ”Min man är en ärlig karl och betrodd, inte tager han
och stjäl yxor i gårdarna som din man” (hustru Brita till
hustru Malin på en brygga i Gävle).42

Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se; K. F. Söderwall Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Lund 1884–1973, s. 708: ”the äru
tiufva, androm afhända lönlika sit goz utan äghanda wit ok wilia”.
38 RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt 23/1 1668.
39 RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Ramsele 22/1 1668.
40 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 21/2 166; Härnösands stads
rådstugurätt 18/3 1685.
41 RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt 19/5 1668.
42 RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt 22/4 1668.
37
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Det är här som skälmen kommer in. Svensk ordbok utgiven
av Svenska Akademien (SO) uppger bedragare av mer oskyldigt slag som ordets moderna betydelse. Svenska Akademiens
ordlista (SAOL) fyller på med ’skojare’ och ’spjuver’ På 1600talet uppfattades skälmen som allt annat än oskyldig och
spjuveraktig. En skälm var enligt SAOB tvärtom en ytterst
obehaglig figur, en opålitlig, skrupelfri, svekfull, skurkaktig
person, en bedragare och förrädare.43 I 1683 års krigsartiklar
stadgas att den som tar till flykten i strid ”må saklöst ihjälslås” och om han undkommer ska han ”dömas och utropas
offentligen för en skälm”.44 Som okvädingsord användes
skälm oftast i par med tjuv. Med skälmen kompletterades tjuvens fräcka tillgrepp med lögn och bedrägeri. Att säga att någon har sagt, gjort eller ljugit ”som en tjuv och skälm” är ett
av okvädanderetorikens standarduttryck.45 Intriger och att
utså split var något av skälmens specialitet. Gästgivaren Anders Ertz kallades en ”satans skälm” som ”intalt Älands byamän” att förstöra Jonas Brandts och Erik Linds hammare i
Älandsån.46 Hustru Margareta beskyllde Elias Grubb för att
ha gjort henne ett ”skälmestycke” genom att riva ned gärdsgården och släppa in sin häst på hennes vret.47 Svekfullheten
hörde också hit. Om Erich Jönsson Stoor hette det att han
Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se.
Kongl. Maj:ts Krigsartiklar 1683 i Johan Schmedeman (red.), Kongl.
stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701, Del 1,
Stockholm 1706, §67, s. 813.
45 Exempel: RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt, 15/10 1667;
Härnösands rådstugurätt 4/12 1749; RA, Härnösand, Hälsinglands
domsaga, Bjuråker 12/9 1749.
46 RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Säbrå 5/10 1748.
47 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 11/9 1667.
43
44
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”gjorde sig till en skälm och ordätare” (en som inte håller
ord) när han övergav hustru och barn.48 Och om skräddaren
Hans Axelsson sades det likaså att han ”drog bort som en
skälm” från ”konan” och det barn han blivit far till.49
Skälmen associerades än värre med ojusthet och brutal hjärtlöshet. ”Du slog mig som en skälm och en skälm ästu” (kopparslagaren Easias efter att ha blivit slagen blodig av Elias
Grubb i ett oförberett ögonblick).50 Inte ens samhällets svagaste kunde förvänta någon misskund: han har handlat ”emot
änkor och faderlösa barn[…]som en tjuv och skälm” (nämndemannen Lars Larsson om Jonas Johansson i Sunnansjö).51
Uttrycket ”tjuv följer skälm i skjutsfärd” röjer skälmordets
centrala betydelse och ger samtidigt en sorts rangordning av
oärligheten – först kommer skälmen och sedan tjuven.52
Skälmen framstår med andra ord i okvädesretoriken som
oärlighetens värsting eller som det uttrycktes av borgaren
Westberg i Härnösand: ”det vore bättre att tjäna en ärlig karl
än en tjuv, …[men] fast [ännu] bättre är tjäna en ärlig karl än
en skälm”.53

RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 3/7 1667.
RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Säbrå 1/12 1669.
50 RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt 15/10 1667.
51 RA, Härnösand, Hälsinglands domsaga, Mo 18/2 1748.
52 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 21/2 1666.
53 RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Ramsele 12/1 1745.
48
49
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Manligt och kvinnligt, kön och sexualitet
Skälm var som redan nämnts ett exklusivt manligt okvädingsord. En möjlig förklaring är att skälmen framför allt associerades med offentlighetens sfär av myndiga förtroenden,
avtal och plikter dit kvinnan formellt inte hade tillträde. Det
rörde tillvitelser om falska vittnesmål, räkningar, syneförrättningar och bokföringar, som kunde rikta sig mot
tolvmän, lantmätare och syneförrättare.54 Men också som visats, mannens myndighet och ansvar för hustru och barn.
Kvinnors svek och bedrägeri handlade i stället om utomäktenskaplig sexualitet och graviditet. Det illustreras på motsvarande sätt som tjuvens öde i den medeltida landslagens
högmålsbalk. Barnet vädjar om sitt liv med orden ”kära moder”. Modern svarar: ”Om jag vill unna dig ditt liv, då kallas
jag lösaktig kvinna”.

Exempel: RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Sollefteå 28/1
1665; Säbrå 4/10 1666; Hälsinglands domsaga, Delsbo 22/9 1747.
54
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Bild 2. Illustration till högmålsbalken i Magnus Erikssons landslag ca
1430, Handskriftsvolym B 68, fol. 114v. Uppsala universitetsbibliotek
Carolina Rediviva.
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Okvädingsordet hora i betydelsen ’äktenskapsbryterska’ och
’ogift mor’ har precis som tjuv en lång historia av skam och
vanärande straff. Även horan kunde stympas under medeltiden med näsans och hårets avskärande, och under 1600-talet var det i stor utsträckning ogifta mödrar som ensamma
tvingades stå på pliktpallen i kyrkan medan barnafadern
uteblev eller svor sig fri.55 Till skillnad från tjuven fick detta
dock inte förevitas henne efteråt.56 En dubbelmoral som
dömde kvinnors okyskhet hårdare än mäns, framkommer
tydligt i okvädandet. Ett särskilt belysande fall från 1662
gällde lokalsamhällets högre skikt. Härnösandslektorn Peder
Nenzelius hustru hade kallats ”hor-Brita” av barberarens
hustru Gertrud för att hon en morgon under makens frånvaro befanns ha vistats i enrum med den ogifte Härnösandslektorn Zacharias Plantin. Även Plantin hade fått hennes starka förebråelser: ”det anstår icke väl en ärlig karl att
ligga och hora med en annars mans hustru”. Men största
skammen gav hon hustrun: ”dock kan en karl bära sin hatt
lika högt; men det är större nesa och skam för en ärlig mans
hustru”. Till ett annat vittne skulle hustru Gertrud ha utlåtit
sig att ”det är icke stort åt för en ogifter karl; ty han bär sin
hatt lika högt; men det är större skam för en gift mans
hustru.”57 Omdömet om Plantin hade förstås varit mycket
hårdare om han varit gift, men dubbelmoralen är ändå tydlig. Kvinnlig okyskhet var alltid negativ, manlig ävenså ur ett
lutherskt moralperspektiv men samtidigt hörde det mannen
Carlsson 1934, s. 131f., 136.
Kongl. Maj:ts Kyrkolag och ordning anno 1686 i Johan Schmedeman
(red.), Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in
til 1701, Del 1, Stockholm 1706, kap. IX, §5, s. 1059.
57 RA, Marieberg, Härnösands rådstugurätt 17/2 1662.
55
56
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till att ta sexuella initiativ. När straffet för hor diskuterades i
lagkommissionen hävdades att kvinnan borde straffas hårdare än mannen eftersom hon begår ”furtum, crimen falsi,
plagium” i anseende till mannen och dess arvingar.58 Kvinnans hor var alltså redan till sin natur ett sorts bedrägeri som
vida översteg mannens otrohet. En seglivad föreställning,
skulle det visa sig.59
Förhållandet mellan könen följde sin egen hierarkiska logik av manlig överordning och kvinnlig underordning. Som
visats var könsdikotomin mellan hora och tjuv inte absolut i
okvädandet. En närmare granskning av kategorin ”bedräglighet och falskhet” riktad mot män respektive mot kvinnor
visar dock på skillnader. Skvaller framstår i okvädandet som
något typiskt kvinnligt. Skvallrande kvinnor var ett återkommande motiv i såväl kyrkomålningar som i 1600- och 1700talens populärtryck och diktning. I Olof Kolmodins Biblisk
Qwinno-Spegel lyckönskas den man som får en kvinna ”som
kan tiga”, men sådana kvinnor var inte lätta att hitta.60 ”Då
Ursla kommer hop med Gertrud och Sibilla, så rall’ och
skvallra de” börjar gävlesonen Eric Wennaesius dikt ”Uppå

Wilhelm Sjögren (red.), Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686–1736. 1,
Lagkommissionens protokoll, 1686–1693, Uppsala 1900, 3/4 1690, s.
225.
59 Jonas Liliequist, ”Sexualiteten” i Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam
(red.), Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940, Möklinta 2006,
s. 180.
60 Olof Kolmodin, Biblisk qwinno-spegel, Stockholm 1750, s. 293.
58

- 32 -

Oknytt 1–2 2020

några skvallertaskor” från andra hälften av 1600-talet.61
Kvinnor hölls för att vara lösmynta och skvalleraktiga av naturen: ”Kvinnan kan illa tiga.” – ”Ty det man förtror en part
kvinnfolk är [som att] gömma guld under geterumpa”.62
Okvädingsord som rallkärring, skvaller- och rallbytta riktades
dock både mot män och kvinnor. För en man blev detta dubbelt nedsättande. Så fick till exempel stadstjänaren Isak Solin
heta ”rallkärring” och snickaren Olof Botvidsson ”kärringeolof” för att han ”la sig i kärringeraller och skvaller”.63 Enligt
den manliga dubbelmoralens logik var detta förstås något löjeväckande. En man tappade prestige genom att förknippas
med vad som hölls för att vara typiskt kvinnliga egenskaper.
Likaså kunde antydningar om hustruns dominans över mannen väcka löje. När kyrkoherden Erich Hofnerus förmanade
svärsonen att förhålla sig bättre mot sin hustru (det vill säga
kyrkoherdens dotter) blev han kallad ”rumpekrypare”. ”Ty
du kryper i rumpan på kärringen din”.64 En kvinna kunde
som redan sagts inte bli okvädad som skälm men en man
kunde kallas både kärring, kona och hora och inte minst med
ord för de kvinnliga genitalierna. Det höga talet för okvädingsord riktade mot män på temat kön och sexualitet som

Eric Wennæus, ”Vppå några Sqvallertaskor” i Ingeborg Nordin-Grip
(red.), Skrifter av Eric Wennæus Uppsala 1934, sonett nr 98; för skvallermotiv i kyrkmålningar och kistebrev, se Nils-Arvid Bringéus Bildlore.
Studiet av folkliga bildbudskap, Stockholm 1981, s. 26f.
62 Grubb 1676, s. 677.
63 RA, Härnösand, Härnösands rådstugurätt 8/11 1746; RA, Marieberg,
Gävle stads kämnärsrätt 22/11 1668.
64 RA, Härnösand, Hälsinglands domsaga, Norrala och Tröne 22/11
1666.
61
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näst största kategori, kan vara ägnat att väcka en viss förvåning. En betydande andel av denna kategori utgjordes dock
av ordet fitta och ytterligare några av märefitta (märe=märr)
och hundsfott (hundfitta) medan horkarl och horejägare bara
förekommer enstaka gånger. De manliga genitalierna omnämns å andra sidan endast ett par gånger i okväden mot
kvinnor och då i syfte att framhäva den okvädades sexuella
omoral. Således yttrade sig en hustru till en piga som vägrade maka på sig i kyrkbänken: ”Om kuken kommo så finge
han väl rum”.65 I en motstämning (se ovan nämndemannen
Lars Larsson mot Jonas Johansson i Sunnansjö) klagade Jonas
Johansson å sin pigas vägar att Lars Larssons son sagt att
”hon tjänar på oära och kukar”.66
De sexuella okvädena följde som sagt sin egen hierarkiska
logik med olika måttstockar för män och kvinnor. Handlade
det då också om olika sorters ära och oära? Eller hade tjuven,
skälmen och horan något gemensamt? Hustru ”Anna Lars
Anderssons” från Gävle förklarade att Elias Grubb kallat
henne hora ”och då kallade jag honom för tjuv och skälm till
dess han [...] kunde bevisa [mig] horestycke”.67 Detta var ett
vanligt sätt att bemöta okvädingsord från män men som
också kunde vändas om då okvädaren var kvinna. Måns
Skräddare som instämts av hustru Ingrid ”salig Joen Olofssons”, yttrade sig inför rätten att ”eftersom hon kallade honom en tjuv och skälm så hade han kallat henne en hora till

RA, Härnösand, Ångermanlands domsaga, Boteå 28/1 1748.
RA, Härnösand, Hälsinglands domsaga, Mo 18/4 1748.
67 RA, Marieberg, Gävle stads kämnärsrätt 17/10 1665.
65
66
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dess hon bevisar honom tjuv eller skälmstycke”.68 Den manlige okvädaren förolämpades genom att liknas vid en tjuv
och skälm, den kvinnliga vid en hora. Kontrasten ser ut att
befästas. Men man skulle också kunna se det som att horans
och tjuvens utlåtelser likställdes som lika lite värda. Att även
horan förknippades med oärlighet i betydelsen lögnaktig och
bedräglig framgår i okvädesretoriken. Erich Tegelslagares
hustru blev kallad ”hora och tjuv” av Anders Hans änka för
att hon ”bedragit [lurat] kyrkoherdens drängar och tubbat
[förlett dem att lämna ifrån sig] säd av dem”. Hon gav svar
på tal med orden ”du skall vara en hora till dess du bevisar
mig tjuvestycke”.69 Horans och tjuvens bedrägliga karaktärer
smälter ihop. Hustru Karin beklagade sig över att Peder Larsson i Mellanbyn sagt att hon har en ”horemun”. Orsaken var
svarade Peder att hon hade givit honom öknamn.70
Sammankopplingen mellan hora, förtal, skvaller och lögn
förstärktes genom okvädingsord som rallhora och ljughora
och i uttryck som ”du lög som en hora” och ”du har ljugit
som en hora och en tjuv”.71 En horas ord hade inget bevisvärde eller som Elias Grubb uttryckte det ”en hora skolat det
honom bevisa hava gjort”.72
Horordet kunde också användas för att ifrågasätta en
mans myndighet. I ett bråk om turordningen för att väga järn

Gävle stads rådstugurätt 9/7 1636 i Erik Brännman och Arne Lenner
(red.), Gävle stads dombok 1631–1639, Gävle 1982, s. 171.
69 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 1/4 1668.
70 RA, Härnösand, Hälsinglands domsaga, Norrbo och Bjuråker 18/2 1666.
71 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 4/7 1668; Gävle stads kämnärsrätt 19/5 1668.
72 RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 11/9 1667.
68
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hävdade Per Nilsson Hörn att Per Snifs hade företräde eftersom han satt i rätten. ”Du sitter och i rätten; och är likväl
en hora” fick han till svar.73

Slutord
För att återvända till frågan om ärlighetens och oärlighetens
historiska innebörd och hur den skiljer sig från en modern
uppfattning, så är svaret att såväl ärligheten som oärligheten
hade en vidare men inte i grunden annorlunda innebörd än
i dag. Den stora skillnaden är att äran i 1600- och 1700-talens
samhälle angick en individs hela person från det sociala anseendet till den personliga integriteten och rätten att bemötas
med respekt av andra. En fläck på äran innebar att denna rätt
naggades i kanten och i värsta fall gick helt förlorad. Först
som en inskränkning av rätten att vittna och föra sin talan,
sedan i allvarligare fall som social marginalisering och stigmatisering. Att allt detta okvädande och munhuggande utspelade sig mot bakgrund av offentliga och vanärande
kropps- och skamstraff, får inte heller glömmas bort. Samtidigt erbjöd rätten i staden och på landet ett forum både för
att försvara sin ära och för att ta tillbaka ärekränkande ord
och tillvitelser som sagts i stundens hetta. Även om 1600- och
1700-talens oärlighetsuppfattning var djupare förankrad i
stereotypa karaktärer som tjuven, skälmen och horan så var
den centrala innebörden den samma som i dag – att inte tala
sanning, att lura och bedra, att inte agera öppet. I detta avse-

73

RA, Marieberg, Gävle stads rådstugurätt 1/8 1666.
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ende var tjuven, skälmen och horan lika goda företrädare eller som det heter i ett dåtida ordspråk ”Om en hora mig lastar eller en tjuv mig rosar, aktar jag lika mycket”.74
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