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ABSTRACT 
The purpose of the present dissertation is to investigate the judicial status of townswomen in 17th-
centuiy Sweden. How is the gender system reproduced during this period? Did any decisive changes 
in gender relations take place, and if so, how should they be understood? 

Both secular and church legislation is studied, along with the deliberations of the legal commission 
of 1686. The investigation of actual legal practice concentrates on the municipal court of Gävle. 

Differences between town and country as far as inheritance and marital property are concerned in
dicate that the married couple was seen as the central unit in the urban environment, while the male 
members of the family, particularly those belonging to the paternal line, had greater importance in the 
countryside. 

Women could be prosecuted for the crimes they committed. In special cases, women were allowed 
to act as witnesses, and in practice, they were allowed to witness in criminal cases. Unmarried women 
appeared in salary conflicts and criminal cases, while affluent unmarried women did not appear bef
ore the court. 

Wives were under the legal guardianship of their husbands, but the law gave women the right to en
ter into contracts and appear in court in certain instances. They could buy and sell, enter into debt, hire 
and dismiss servants. The legal capacity of the wi fe was dependent upon her husband's. As a rule, 
affluent wives did not appear in court. The husband administered his wife's property, though her con
sent was required in land transactions. 

Widows "reacted" more often than they acted as far as concerns property. They were prevented 
from influencing the rules of the economic game in which they were involved. During the 17th cen
tury, affluent widows were increasingly represented by male delegates, which can be explained by 
the professionalization of the courts. This meant that the women actually seen and heard in court by 
the end of the century were often destitute and criminal. 

Church orthodoxy implied that the "double standard" was weaker during the 17th-century than it 
was both before and after. Men as well as women turned to the courts to defend themselves against de
famation of their sexual character. 

Matrimony was the basis for controlling women. It was in their best interests to marry, in order to 
establish a household, raise children and achieve the status of married woman. Matrimony was im
portant to men, too, in order to make contacts and create a network, acquire property, and establish a 
household. Marriage was basically hierarchical, though built on an idea of consensus. 

The implements available to the legal system for restraining wife-beating were very blunt. Matri
mony was the responsibility of the church. Here, one spoke rather of the "obligations" a man had tow
ard his wife — who was his own "flesh" — than defined ex actly when a man crossed over the 
boundary of the acceptable. The woman's own actions — fulfilling her marital duties and remaining 
subordinate to her husband — were also significant for the rulings of the court. 

Keywords: gender, judicial status, women, early modern, urban and rural laws, town, Sweden, marri
age, property, work, violence, s exuality. 
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i stormaĴ tstidens Cjävfc 



Åsa Karlsson Sjögren: Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle. (The Judicial Status of Women in 
17th-Century Gävle.) Swedish, with a summary in English. 

Department of History, Umeå University. 
Umeå 1998, 246 pp. Monograph. 

Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 144 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7191-539-7 

Distributed by 
Swedish Science Press, Box 118, S-75104 Uppsala, Sweden 

ABSTRACT 
The purpose of the present dissertation is to investigate the judicial status of townswomen in 17th-
century Sweden. How is the gender system reproduced during this period? Did any decisive changes 
in gender relations take place, and if so , how should they be understood? 

Both secular and church legislation is studied, along with the deliberations of the legal commission 
of 1686. The investigation of actual legal practice concentrates on the municipal court of Gävle. 

Differences between town and country as far as inheritance and marital property are concerned in
dicate that the married couple was seen as the central unit in the urban environment, while the male 
members of the family, particularly those belonging to the paternal line, had greater importance in the 
countryside. 

Women could be prosecuted for the crimes they committed. In special cases, women were allowed 
to act as witnesses, and in practice, they were allowed to witness in criminal cases. Unmarried women 
appeared in salary conflicts and criminal cases, while affluent unmarried women did not appear bef
ore the court. 

Wives were under the legal guardianship of their husbands, but the law gave women the right to en
ter into contracts and appear in court in certain instances. They could buy and sell, enter into debt, hire 
and dismiss servants. The legal capacity of the wife was dependent upon her husband's. As a rule, 
affluent wives did not appear in court. The husband administered his wife's property, though her con
sent was required in land transactions. 

Widows "reacted" more often than they acted as far as concerns property. They were prevented 
from influencing the rules of the economic game in which they were involved. During the 17th cen
tury, affluent widows were increasingly represented by male delegates, which can be explained by the 
professionalization of the courts. This meant that the women actually seen and heard in court by the 
end of the century were often destitute and criminal. 

Church orthodoxy implied that the "double standard" was weaker during the 17th-century than it 
was both before and after. Men as well as women turned to the courts to defend themselves against de
famation of their sexual character. 

Matrimony was the basis for controlling women. It was in their best interests to marry, in order to 
establish a household, raise children and achieve the status of married woman. Matrimony was im
portant to men, too, in order to make contacts and create a network, acquire property, and establish a 
household. Marriage was basically hierarchical, though built on an idea of consensus. 

The implements available to the legal system for restraining wife-beating were very blunt. Matri
mony was the responsibility of the church. Here, one spoke rather of the "obligations" a man had tow
ard his wife — who was his own "flesh" — than defined exa ctly when a man crossed over the 
boundary of the acceptable. The woman's own actions — fulfilling her marital duties and remaining 
subordinate to her husband — were also significant for the rulings of the court. 

Keywords: gender, judicial status, women, early modern, urban and rural laws, town, Sweden, marri
age, property, work, violence, sexuality. 



ACTA UNIVERSITATIS UMENSIS 
Umeå Studies in the Humanities 144 

ÅSA KARLSSON SJÖGREN 

'Kvinnors rätt 
i stormaiQstidens Qävk 



© Åsa Karlsson Sjögren 

Department of History \ 
Faculty of the Humanities 
Umeå University, 901 87 Umeå 

Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 144 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7191-539-7 

Editor Per Råberg 
Cover picture: Anna Gavelia Sigfrid Wollckers' second wife, (c. 1656) by Johan Johansson. 
Gävle Court House 
Compositing work Berit Eriksson 
Printed by Solfjädern, Umeå 
Distributed by Swedish Science Press, Box 118, S-75104 Uppsala, Sweden 

Umeå 1998 



FÖRORD 

Som färsk forskarstuderande tänkte jag skriva något om kvinnor under mellan
krigstiden, kopplat till arbetsmarknad och facklig aktivitet. Samtidigt var jag 

rätt irriterad över att det då fanns så många luckor i kunskaperna om äldre svensk 
kvinnohistoria, och framförallt så liten teoriutveckling på området. Efter en före
läsning av Marja Taussi Sjöberg om kvinnor och ägande under äldre tid, tog jag 
kontakt med henne och bytte då ämne, århundrade och fokus, men inte intresset för 
kvinnohistoria. Marj a blev min handledare och tog med mig i utformningen av pro
jektet "Kvinnans rättsliga ställning i lagstiftning och praxis 1500 -1734", som haft 
stöd från FRN och gett mig försörjning i över ett år. Det tackar jag för. 

Jag vill särskilt tacka Marja för att hon visat ett stort förtroende för mitt arbete 
och min förmåga — det är ovärderligt för en doktorand. Marjas bok Rätten och 
kvinnorna kom redan för två år sedan. Fördröjningen av min del av projektets 
slutrapport har i huvudsak två förklaringar: Jonatan 3 år och Erik 1 år. Min bestäm
da känsla är att avbrotten för graviditeter, förlossningar och föräldraledigheter en
bart har haft en positiv inverkan på bokens omfång och innehåll. I detta samman
hang vill jag tacka Marja för det stöd hon visat mig, även när arbetet med avhand
lingen känts tungt. 

Denna bok är alltså en del av ett projekt, därav delvis mitt intresse av att åter
koppla mina resultat från Gävle till förhållandena på den norrländska landsbygden, 
som undersökts av Marja. När det gäller grundläggande skillnader avseende egen
dom, arv och giftorätt har jag gjort systematiska jämförelser mellan lagstiftningen 
på landsbygden och i staden. I avhandlingen diskuterar jag vilken betydelse dessa 
skillnader hade för synen på släktskap, äktenskap och kvinnans ställning. 

Så här i slutet av arbetet funderar jag över vad jag har lärt mig under åren på 
forskarutbildningen. Jag har lärt mig läsa 1600-talssvenska och mer om 1600-ta-
lets samhälle, ja mer om historia och kvinnohistoria överhuvudtaget. Jag har också 
lärt mig mer om universitetsvärlden. Om den cynism, konkurrens och utstötning 
som förekommer, men också att entusiasm, osjälviskhet och solidaritet finns. I av
handlingsarbetets vågdalar tycks de negativa sidorna ha tagit överhanden, men sär
skilt den sista tiden har jag kunnat konstatera att de positiva sidorna har övervägt. 
Under åren har det också varit viktigt med stöd från vänner och familj. T ack för det ! 

Många andra vill jag också tacka. I början av utbildningen vill jag särskilt näm
na Christina Florin, Kerstin Norlander, Ingela Nilsson och det kvinnohistoriska se
minariet som viktiga inspirations- och stödpunkter. Kamrater och kollegor vid 
forskarseminariet lett av Tom Ericsson och Sune Åkerman samt vid det kvinnohi
storiska seminariet lett av Marja Taussi Sjöberg gav konstruktiv kritik och upp
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muntran på de avsnitt jag lade fram där. Anu Pylkkänen har läst och givit synpunk
ter på ett avhandlingsavsnitt om lagstiftningen. Jonas Liliequist har generöst delgi
vit mig kunskaper om källmaterial och litteratur samt även excerpter från Svea 
hovrätt och från 1700-talets Gävle. Jag har fått medverka i och presentera min 
forskning vid ett antal nordiska och svenska konferenser och ett kollektivt tack rik
tas till dem som deltog i diskussioner där. 

Avhandlingens manus har lästs och kommenterats av Åsa Bergenheim, Inger 
Ehn Knobblock, Tom Ericsson, Jonas Liliequist, Carola Nordbäck, Mikael Sjögen 
och Marja Taussi Sjöberg. Tack för alla synpunkter och invändningar. Tack också 
till Christer Karlsson för hjälp med att göra notapparaten enhetlig. Sammanfatt
ningen har översatts till engelska av Stephen Fruitman. Berit Eriksson har svarat 
för sättning av texten. 

Även den administrativa personalen har varit till stor hjälp, särskilt Britt-Marie 
Söderquist som jag har kunnat dryfta det mesta med. Jag vill också tacka persona
len vid universitetsbiblioteket och forskningsarkivet här i Umeå, vid landsarkiven i 
Härnösand och Uppsala samt vid Gävle kommuns centralarkiv för deras hjälpsam
het. 

Förutom Umeå universitet har ett antal bidragsgivare bidragit till min försörj
ning eller hjälpt till att finansiera mina arkiv- och konferensresor, vilket jag tackar 
för: Forskningsrådsnämnden, J C Kempes Minnes stipendiefond, Helge Ax:son 
Johnsons stiftelse och Kungliga Gustav Adolfs Akademien. 

Slutligen vill jag tacka Mikael för allt stöd i avhandlingsskrivandets slutskede. 

Boken tillägnas min mormor Anna Hansson, som är min första och bästa informant 
om flickors och kvinnors liv och villkor i Norrbotten från 1910-talet och framåt. 

Umeå i oktober 1998 

Åsa Karlsson Sjögren 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

Under 1500- och 1600-talet konsoliderades Sverige och en modern statsapparat 
växte fram. Kungamakten och aristokratin stärkte sin ställning. Stormaktsti

dens ständiga krig krävde ökade skatter och uttag av manskap. Krigen ledde till 
kvinnoöverskott och därmed många ensamma kvinnliga familjeförsörjare. Den 
ekonomiska politik som fördes handlade främst om åtgärder för att hålla igång 
krigsekonomin. Bruksnäringarna gynnades, handeln reglerades för att öka statens 
inkomster och många nya städer grundades. Allt mer jord kom i bördsaristokratins 
händer. 

Med enväldet och reduktionen på 1680-talet förändrades maktstrukturen. Med 
byråkratin följde nya grupper av ämbetsmän som tillsammans med bruks- och han
delshusägarna fick allt större inflytande över samhällsutvecklingen. Äganderätten 
förändrades till att bli alltmer individuell. Släktens bördsrättsanspråk på jorden 
minskade, vilket innebar att den blev mer köp- och säljbar. 

Statsmaktens ambitioner och övergången från katolicismen till protestantis
men samverkade. Kungen stod över kyrkan, som blev ett redskap i strävan att kon
trollera befolkningen. Den mosaiska rättens införande i landslagen 1608 är ett tyd
ligt exempel på den hur den kyrkliga ortodoxin var en såväl kyrklig som statlig an
gelägenhet. I praktiken blev kyrkan statens förlängda arm ut i bygderna. Kontrol
len utövades till stor del över den utomäktenskapliga sexualiteten, som bestraffa
des hårt. 

Den ökade kontrollen över befolkningen skedde även med hjälp av rättssyste
met. Det var staten som stiftade lagar, men de skulle tillämpas på lokal nivå. Därför 
skärptes och effektiviserades kontrollen över underrätterna. Hovrätter inrättades 
och underrätterna tvingades sända in de s.k. renoverade domböckerna för kontroll. 
Många grova brott skulle med automatik gå upp till hovrätten och i civila tvister 
fanns det möjlighet att överklaga. I rådhusrätterna började staten tillsätta egna do
mare. Rättsprocessen förändrades mot en allt mer formaliserad rättsskipning. Ed-
gärdsmannaprocessen, där den tilltalade kunde fria sig med ett antal väringsmän, 
blev ovanligare och avskaffades 1695. 
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Statens relationer till undersåtarna har betraktats på olika sätt av historiker. Me
dan vissa lägger tyngdpunkten på interaktion i betydelsen samförstånd, är andra 
historiker mer inriktade på statens disciplinerande och kontrollerande funktion.1 

Att undersöka staten och lokalsamhället är dock inte detsamma som att studera sta
ten och kvinnan. Statsmakten kan visserligen vara medvetet misogyn, men dess 
politik kan också vara könsblind och få icke avsedda effekter för kvinnor. Statens 
intressen kan även sammanfalla med vissa kvinnogruppers önskningar, på bekost
nad av grupper av män. 

Avhandlingens syfte, frågeställningar och disposition 
Avhandlingens syfte är att undersöka stadskvinnornas rättsliga ställning i lagstift
ning och praxis i stormaktstidens Sverige.2 Inspirerad av antropologen Susan Rey
nolds Whytes kontrollperspektiv,3 har jag disponerat texten utifrån frågor om 
ägande och giftermål, arbete, verksamheter och rättslig kapacitet, våld och sexuali
tet. Den gällande lagstiftningen studeras liksom diskussionerna i 1686 års lagkom
mission. Undersökningen av rättspraxis är förlagd till Gävle stad. Jag utför också 
en fallstudie av ett par från Gävle, Olof och Helena Ström, och deras konflikter 
med varandra åren kring sekelskiftet 1700, som presenteras i kapitlet Scener ur ett 
äktenskap. Avhandlingens syfte kopplas till övergripande frågeställningar om 
maktrelationer mellan kvinnor och män: Hur reproducerades genussy stemet under 
perioden? Skedde det några avgörande förändringar i genusrelationerna under pe
rioden och hur ska dessa i så fall förklaras? 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I föreliggande kapitel ges en översiktlig 
redogörelse av nordisk och internationell forskning om kvinnors ställning under ti
digmodern tid, med utgångspunkt i vilka olika ansatser forskarna har haft och ur 
vilka tidsperspektiv de har betraktat förändring. Mer detaljerade redogörelser av 
relevant forskning kopplas till undersökningarna i respektive kapitel. Kapitlet be
står också av en diskussion och redogörelse av avhandlingens teoretiska utgångs
punkter samt en presentation av källmaterialet med metodiska och källkritiska 
överväganden. Slutligen ges en bild av Gävle stad under 1600-talet. 

I kapitel två studeras kvinnors förhållande till fast egendom som ogifta, gifta 
och änkor. Hur mycket ägde kvinnor enskilt eller gemensamt med män, i stad och 
på landsbygd? Vem kontrollerade kvinnors egendom? De själva? Deras far, make 
eller förmyndare? I samma kapitel behandlas äktenskapsbildningen enligt lagstift
ningen. Vem kontrollerade kvinnans giftermål? Hon själv, hennes far, mor eller 
andra? Även här jämförs stad och landsbygd. Hur kan bestämmelserna omkring 
ägande och giftermål relateras till synen på familj och släkt och hur kan detta i sin 
tur kopplas till kvinnans ställning? Kan man se några skillnader mellan stad och 
landsbygd? Kan man se några förändringar under perioden, i stad och på lands
bygd? Hur kan dessa förklaras? 
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Kapitel tre behandlar kvinnors arbete, verksamheter och rättsliga kapacitet som 
ogifta, gifta och änkor. Vilka begränsningar och möjligheter fanns för kvinnor att 
arbeta och försörja sig i staden utifrån lagstiftning och rättspraxis? Kunde kvinnor 
sluta juridiskt bindande avtal? I vilka sammanhang kunde kvinnor uppträda i rätten 
som kärande, svarande och vittne? I vilka sammanhang företräddes de av män? 
Kan man se några förändringar under perioden och hur kan dessa förklaras? 

Det fjärde kapitlet är en fallstudie av paret Helena och Olof Ströms konflikter 
med varandra och andra personer i Gävle kring sekelskiftet 1700. Där utkristallise
rades frågor om var gränserna låg när det gällde hur makt och ansvar skulle förde
las mellan man och kvinna i äktenskapet. Frågor om ägande, arbete, myndighet och 
ansvar och frågor om våld och sexualitet ställdes på sin spets. Genom att analysera 
detta enskilda par vill jag dels belysa och problematisera äktenskapets betydelse 
för upprätthållandet av genussystemet, dels få en djupare förståelse av hur rätts
skyddet och de rättsliga villkoren såg ut för kvinnor, i synnerhet hustrur. 

I kapitel fem står kroppen och rätten i fokus. Hur kunde maktrelationer upprätt
hållas genom fysiskt våld? Var låg gränsen mellan legal och illegal våldsanvänd
ning? Hur kontrollerades kvinnans kropp och sexualitet, av vem? Den tidigmoder
na människan levde i en kultur där hedern och äran var viktiga att försvara. Hur kan 
denna kopplas till föreställningar om kvinnligt och manligt? Till kvinnors och 
mäns sexualitet? Hur kan kvinnors och mäns olika förhållanden till rätten kopplas 
till hedern och äran? 

Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion, där jag tar studiens 
övergripande frågeställning om genussystemets reproduktion och förändring som 
utgångspunkt. Jag diskuterar äktenskapets betydelse för maktrelationernas ständi
ga återskapande. Under 1600-talet förändrades relationerna mellan män och kvin
nor. Vilka tänkbara förklaringar till förändringarna finns? Statsmakten och kyr
kan? Krigen? Ekonomiska förändringar? Rättsliga förändringar? Slutligen disku
terar jag synen på kvinnor och män i ett längre tidsperspektiv fram mot 1700- och 
1800-talet. 

Tidigare forskning: Olika ansatser, skilda tidsperspektiv 
Det har framförts delade meningar om kvinnan var stark eller förtryckt under den 
tidigmoderna perioden. Detta beror på att forskarna studerar olika aspekter av 
kvinnors liv, t.ex. häxförföljelser, förändring i arbetets form och innehåll eller en 
förändrad syn på sexualiteten. Ansatserna är också olika: medan vissa forskare 
problematiserar förhållandena mellan kvinnor och män, är andras främsta syfte att 
lyfta fram och synliggöra kvinnors insatser i historien. En tredje förklaring till att 
forskarna kommer till skilda resultat är att de har olika tidsperspektiv.4 

Om de studerar förändring från medeltiden in i tidigmodern tid, verkar kvin
nans ställning försämras. När Joan Kelly på 1970-talet frågade om kvinnor hade en 
renässans, ifrågasatte hon rådande periodiseringar i historien. Hon menade att re
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nässansen i Norditalien medförde inskränkningar och begränsningar för kvinnor, 
inte förbättringar.5 Detta synsätt, att övergången från medeltiden till den tidigmo
derna tiden medförde försämringar för kvinnor är genomgående hos många nordis
ka och internationella forskare. Är tidsperspektivet däremot från den tidigmoderna 
perioden och framåt, framställs utgångsläget vara förhållandevis bra, åtminstone i 
jämförelse med de förändringar till kvinnans nackdel som industrialiseringen och 
moderniseringen medförde. 

När det gäller reformationens betydelse, finns det knappast någon kvinno- eller 
genushistoriker som framställer den som positiv för kvinnorna. Reformationen, 
den kyrkliga ortodoxin och statens intressen gick hand i hand och medförde att 
ogifta kvinnors, särskilt ogifta mödrars och deras utomäktenskapliga barns villkor, 
försämrades. Exempelvis menar Grethe Jacobsen att övergången från medeltiden 
till den tidigmoderna tiden i Danmark medförde försämringar för kvinnans ställ
ning på flera punkter. De nya furstarnas försök att stabilisera förhållandena och att 
centralisera sin makt ledde till att kvinnan utsågs till syndabock vilket bl.a. fick till 
följd att häxprocesserna startade. Även kvinnans ekonomiska ställning begränsa
des och hon pressades tillbaka till hushållet och familjen. Som exempel kan näm
nas de förordningar som tvingade ogifta kvinnor att ta tjänst vilket ledde till att de 
tvingades in under en husbonde.6 

I kapitel tre redogör jag för ett antal forskningsresultat om kvinnor och arbete, 
där förändringar vid övergången från medeltiden till tidigmodern tid varit i fors
karnas fokus. Katrina Honey man och Jordan Goodman diskuterar två perioder när 
kvinnors arbete och villkor förändrades, under 1500- och 1600-talen och under 
1800-talet. Under den första perioden finns det många bevis för att kvinnor ute
stängdes från skråna i Tyskland. Nästa period är 1800-talet när kvinnorna sågs som 
konkurrenter om arbetet och skulle försörjas av sina män. Författarna hävdar att det 
inte har funnits någon "guldålder", men menar att det är särskilt intressant att stu
dera perioder när kvinnors arbete blev tillbakaträngt, eftersom patriarkatet och 
dess mekanismer visar sig då.7 

liana Krausman Ben-Amos exempel från Bristol visar liknande fenomen — hur 
kvinnor trängdes tillbaka på 1500- och 1600-talen. Hon pekar också på att i Eng
land var förhållandena sådana att ju större stad, desto färre kvinnor förekom inom 
skråhantverket.8 Även Sue Wrights undersökning av Salisbury under 1500- och 
början av 1600-talet visar att kvinnor trängdes tillbaka och hon menar att mer 
forskning krävs om sambandet mellan konjunkturer och utestängning av kvinnor. 
Hon lyfter även fram exempel från York, där kvinnor i början av 1500-talet efter
frågades som arbetskraft. Med detta vill hon uppmärksamma faran i att enbart stu
dera begränsningar av kvinnans arbete. Även hos henne kan man skönja en för
hoppning om en guldålder när hon menar att det är möjligt att kvinnans ställning på 
arbetsmarknaden var starkare vid medeltidens slut än senare.9 
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Judith M Bennett är mycket kritisk till dem som hävdar att medeltiden var en 
"guldålder". Genom en karakteristik av kvinnors arbete och villkor under medelti
den ifrågasätter hon det "paradis" som tidigmoderna kvinnor skulle ha förlorat: 

"women worked within family economies that firmly subordinated their 
interests to those of their husbands, in which women's work was characte
ristically low-status, low-skilled, and low-paid, in which women attained 
at best only very restricted access to guild life, and in which women wor
ked for wages usually far below the wages paid to men..."10 

Bennett hävdar att jakten på en "guldålder" hör till en forskningstradition där 
forskaren genom att undvika att se kontinuiteten blundar för att det krävs genom
gripande, rent av revolutionära förändringar i relationerna mellan könen för att det 
ska bli några grundläggande förbättringar för kvinnor. Enligt Bennett reproduceras 
ständigt mönstret med kvinnor som underordnade och det var snarare tillfälliga 
konjunkturer som förändrade villkoren för kvinnor.11 

Teoretiska utgångspunkter 
Yvonne Hirdmans teori om genussystemet en viktig utgångspunkt för min avhand
ling. Genussystemet är ett sätt att beskriva och förstå maktrelationer mellan män 
och kvinnor, där systemet betecknar de mönster och regelbundenheter som ett 
"nätverk" av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar ger upphov 
till. Systemet är alltså en historisk process, med ett mönster som ständigt återska
pas. I detta system, eller dynamiska struktur, urskiljer Hirdman två bärande princi
per för genusrelationerna: mannen som norm och isärhållande mellan kvinnor och 
män. Med mannen som norm menas att mannen betecknar det allmängiltiga och är 
normen för det normala. Isärhållandet finns överallt, manligt och kvinnligt bör ej 
blandas.12 Genussystemet liknar Joan Scotts definition av "gender", bestående av 
"social relationships based on perceived differences between the sexes" samt "re
lationships of power".13 

Hirdmans användning av begreppet genus är ett sätt att komma förbi motsätt
ningen mellan "biologin" och "det sociala könet" (på engelska mellan "sex" och 
"gender"), eller i förlängningen mellan "essentialister" och "konstruktivister".14 

Med det Hirdmanska genusbegreppet skall förstås att det inte kan existera ett "so
cialt" och ett "kön" oberoende av varandra. Hirdman menar alltså att det inte går att 
finna en "genuin" kvinna — eller man; i stället vill hon se människan som en 
könsartefakt: "Den 'rena' kroppen kan inte existera utan ett medvetande. Ett med
vetande är alltid genusimpregnerat".15 

Teorin om genussystemet kan kritiseras för att ligga på en för hög abstraktions
nivå vilket medför att den blir svår att operationalisera för en historiker, särskilt när 
förändring skall studeras.16 Det är antagligen inte heller förändringen som Hird
man i första hand är ute efter att förklara med genussystemet, utan hur genussyste-
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met ständigt reproduceras genom historien. En av hennes poänger är också att man 
inte ska söka något ursprung till maktrelationerna mellan könen. 

Med begreppet genuskontrakt kan man enligt Hirdman se dynamiken och för
stå förändring i genusrelationerna. Det finns ett kontrakt mellan män och kvinnor 
med ständiga gränstvister som blir större och mer uppenbara i tider av stark föränd
ring.17 Männens styrkeposition kan ha motiverats med exempelvis familj eförsör-
jarrollen, men i tider av kris och arbetslöshet kan de, genom att inte ha infriat sin del 
i kontraktet, tvingats omförhandla det. Det har också funnits och finns ett motstånd 
mot och ifrågasättande av den "självklara" kontraktstexten, från såväl kvinnor som 
män. 

Hirdman är noga med att poängtera att genus och genuskontrakt handlar om 
maktrelationer. Själva ordet kontrakt leder tankarna till en kvinnlig acceptans, 
d.v.s. att kvinnorna själva medverkat till att upprätthålla kontraktet. Men som jag 
ser det står inte detta i något motsatsförhållande till att det är en maktrelation det 
handlar om. Så länge den uppfattas som legitim kan kvinnor mycket väl vara delak
tiga i skapandet och omskapandet av dikotomier och hierarkier. Även andra slags 
maktrelationer brukar inbegripa en internaliserad tanke om att bara den ene (som är 
underordnad) uppfyller sina plikter, gör den andre det (som har mer makt) — och 
tvärtom. 

Hustavlan är ett exempel på denna tankestruktur, som även inbegriper genus. I 
hustavlan förehålls mannen att älska sin hustru som sitt eget kött, medan hustrun 
ska vara mannen undergiven i allt.18 Hustavlan kan tolkas på flera sätt, och när det 
gäller relationer mellan män och kvinnor kan man diskutera om den i första hand 
var ett sätt att legitimera staten och religionen genom att hänvisa till kända hierar
kiska strukturer, eller om den var en medveten patriarkal offensiv.19 

Om undersåtarna/kvinnorna/barnen kände sig underordnade som individer el
ler grupper eller inte, utesluter — som jag ser det — inte den maktrelationella as
pekten, även om dess uttryck naturligtvis varierade. I likhet med Hirdman menar 
jag att genus har en djupare innebörd än andra sociala ordningar; genusrelationerna 
spänner över större fält hos människor, från de mest intima relationer till ideologi
er.20 

Som vi såg av min redogörelse av tidigare forsknings syn på förändringen av 
kvinnans ställning under tidigmodern tid, har forskarna studerat olika variabler i 
kvinnors liv och dragit delvis olika slutsatser. Detta kan ha olika förklaringar, som 
exempelvis källmaterialets natur eller allmän intresseinriktning. Men även teore
tiska utgångspunkter har styrt valen. I den marxistiskt inspirerade ansatsen har 
man ofta sett arbetsdelningen mellan kvinnor och män som den viktigaste och mest 
intressanta variabeln, i den radikalfeministiskt inspirerade forskningen har kvin
nans sexualitet och kontrollen över den stått i fokus.21 

Antropologen Susan Reynolds Whytes perspektiv inbegriper flera sidor av 
kvinnors liv. Hon menar att kontrollen över kvinnor kan delas in i olika nivåer. Den 
första nivån handlar om hur arbetsdelningen mellan könen ser ut och om vem som 
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kontrollerar de viktigaste resurserna, d.v.s. jord och boskap samt kvinnans inkoms
ter. Den andra nivån handlar om kontrollen av kvinnans kropp och den tredje om de 
normativa idéer om män och kvinnor som finns i samhället; idéer som stämmer väl 
med den dominerande gruppens intressen. Men kvinnors erfarenheter är inte alltid 
överensstämmande med den dominerande gruppens intressen. Hos dem utvecklas 
ofta en "mot-ideologi", som inte är lika klart formulerad eller uttryckt, men som 
bättre uttrycker kvinnornas egen situation.22 Denna motideologi, eller kritik av 
kontraktet, antar jag är svår att spåra i den typ av historiskt källmaterial som jag stu
derar. Möjligen kan kvinnors agerande, när de töjer på kontraktets gränser, tolkas i 
sådana termer. Men som Merry Wiesner har visat i sin undersökning av kvinnors 
arbete i Tyskland under 1500- och 1600-talet, var kvinnornas gränsöverskridanden 
individuella och om de behövde motiveras hänvisades till individuella erfarenhe
ter och behov.23 Kvinnor som grupp formulerade inte krav mot män som grupp un
der min period. Detta kan knytas till kvinnans starka koppling till mannen, genom 
giftermålet, i hushållet. Om många individuella kvinnor agerade på manliga, eller 
helt nya arenor, är det möjligt att kontraktet måste skrivas om, eller åtminstone re
videras. 

Susan Reynolds Whytes kontrollperspektiv, där hon ställer frågorna: Vem kon
trollerade vad och i vilket syfte? Hur legitimerades denna kontroll samt hur var 
denna kontroll institutionaliserad? är utgångspunkter för avhandlingens disposi
tion och frågeställningar. Hennes ansats saknar dock frågor om förändring. 

Thomas Laqueurs bok om "könens" uppkomst, kan bidra till den teoretiska för
ståelsen av manligt och kvinnligt under den tid jag studerar. Enligt hans modell 
skulle tänkandet om könen ha förändrats under 1700-talet, från ett tänkande om kö
nen i grader, till ett där könen sågs som arter. I Sverige har Maria Sjöberg för den 
äldre periodens vidkommande prövat denna modell. Hon har analyserat jordens 
fördelning mellan män och kvinnor utifrån en tanke om kvinnan som "halv man", 
och hon har velat förklara särskilt änkans befogenheter utifrån ett gradskillnad
stänkande, där kvinnan när hon blev änka vandrade uppåt längs en vertikal maktax
el.24 Laqueur har kritiserats av flera forskare, inte minst med empiriska exempel.25 

En renodlad övergång från ett sätt att tänka om kvinnor och män till ett helt annat 
existerade knappast, något som inte heller Laqueur har påstått.26 Hirdmans dikoto-
rni och hierarki inbegriper båda tankesätten, och när hon frågar sig hur den manliga 
normens princip stått i förhållande till isärhållningen, antar jag att hon menar a tt 
den ena eller andra "logiken" kan vara mer eller mindre markant i olika historiska 
skeden. För min undersökningsperiod skulle det kunna innebära att hierarkin beto
nades mer än isärhållningen. 
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Källmaterial och metod 

Lagstiftningen 
Stadslagen stadfästes den 7 januari 1618. Den omfattade ståthållare, fogdar, borg
mästare och råd, borgerskapet samt alla andra som "sin näring söke och bruke" i 
staden. Stadens jurisdiktion var alltså rumsligt bestämd och hade inte något med 
burskap att göra.27 Landslagen hade stadfästs tio år tidigare och som appendix till
förts den mosaiska rätten. Båda lagarna var från medeltiden; Magnus Erikssons 
landslag och Magnus Erikssons stadslag är båda från 1350-talets mitt och av dem 
är stadslagen något yngre. På 1400-talet kom Kristoffers landslag, som i mångt och 
mycket stämmer överens med den äldre landslagen.28 Lagarna saknade kyrkobal
kar. Enligt Lizzie Carlsson låg den starka motsättningen mellan de världsliga och 
kyrkliga myndigheterna bakom detta. Det förutsattes att landskapslagarnas kyrko
balkar fortfarande gällde. Upplandslagens kyrkobalk blev den dominerande.29 

1571 kom en kyrkoordning. Inte förrän 1686 kom en kyrkolag.30 Kyrkoordningen 
och kyrkolagen studeras också i denna avhandling. Eftersom kyrka och stat efter 
reformationen samverkade, användes den kyrkliga lagstiftningen av den världsli
ga rätten i vissa fall. I andra fall var det kyrkans egen rätt som fattade juridiskt gilti
ga beslut. I kapitel fyra kommer vi att se att det var till Domkapitlet som man skulle 
vända sig om man ville skiljas. Den yttersta domsmakten hade dock kungen.31 

Genom stadfästelsen av lands- och stadslagen ville statsmakten få en enhetlig 
lagstiftning i landet. Det fanns dock problem med den medeltida lagstiftningen. 
Den kunde vara otydlig eller sakna bestämmelser om flera av de rättssaker som be
handlades på ting och i rådstugor och man ville inte att lokala normer skulle styra 
rättsutövningen. Därför tillkom det en mängd nya stadgor och förordningar under 
min undersökningsperiod. Kontrollen över underrätterna genomfördes dels ge
nom bildandet av Svea (1614), Åbo, Göta och Dorpat hovrätter, dels genom att 
statsfunktionärer började övervaka rättsutövningen på lokalplanet.32 Flera lag
kommissioner tillsattes, men först med 1686 års lagkommission kunde man utar
beta den nya lag som skulle bli 1734 års lag. 

Vid studiet av stadslagen har jag använt en nusvensk variant av denna, utgiven 
av Åke Holmbäck och Elias Wessén.33 Den har jämförts med den nusvenska vari
anten av Magnus Erikssons Landslag34 och Schlyters utgåva av Kristoffers lands
lag.35 Dessa utgåvor har i efterhand genom stickprov kontrollerats mot de lagar 
som var gällande under stormaktstiden, 1608 (landslagen) respektive 1618 (stads
lagen).36 Det tillkom en mängd stadgor och förordningar under perioden. I denna 
undersökning har jag inriktat mig på dem som innebar större förändringar av kvin
nans rättsliga ställning, dels med hjälp av registret som finns i Schmedemans utgå
va av förordningarna, dels under vägledning av tidigare gjorda studier.37 Då jag har 
sett att grundprinciperna från de medeltida lagarna finns kvar i 1734 års lag, har jag 
förutsatt att även om smärre förändringar gjordes under perioden, har dessa grund
principer bestått. Jag kommer alltså även att jämföra lagstiftningen med 1734 års 
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lag.38 Inom den rättshistoriska forskningen råder det delade meningar om och i hur 
pass hög grad 1734 års lag representerar en ny lagstiftning eller är den gamla lagen 
i ny språklig dräkt.39 Detta beror säkerligen på vilka delar av lagstiftningen man 
väljer att betona. 

Hur ska man då se på lagarna som historiska källor? Arne Jarrick och Johan Sö
derberg lanserade i början av 1990-talet begreppet aktörsstrukturalism som ett 
verktyg vid analysen av civiliseringsprocessen. De menar att man inte bör betrakta 
verksamheten på tinget som aktörers handlande inom en rådande struktur, d.v.s. 
inom lagstiftningen. "De påbud och lagar som utgick från överheten var länken 
mellan två interaktionsnivåer, överhetens och folkets, och skall inte fattas som mö
tet mellan strukturen och aktören ... båda nivåerna [kan] betraktas som en gemen
sam aktörsstruktur." I denna aktörsstruktur träffar människor val och hela tiden 
sker ett dynamiskt samspel mellan olika aktörer.40 Jarrick och Söderberg poängte
rar människors val och handlande, men när det gäller lagstiftning och rättstill-
lämpning var denna arena männens. Även om Jarrick och Söderberg bortser från 
genus i sina resonemang, menar jag att de har poänger för kvinno- och genushisto-
riker i hur man kan betrakta lagstiftningen. Lagstiftningen blir inte en opersonlig 
struktur, utan ett fält där kvinnlig underordning och maktrelationerna mellan kvin
nor och män, samt mellan män och män uttrycks. 

När det gäller sådana grundläggande företeelser som jord, giftermål och släkt, 
blir lagstiftningen också ett utmärkt källmaterial för historikern. I den ser man inte 
enbart en opersonlig struktur, inte heller enbart överhetens maktanspråk mot fol
ket. Maria Sjöberg använder visserligen begreppet struktur, men hon utgår i från 
lagstiftningen när hon undersöker hur ägande och kontroll av egendom och gifter
mål förhåller sig till frågor om hur genus och klass fungerar tillsammans. I analy
sen av lagarna menar hon sig se hur de avspeglar "männens maktskapande relatio
ner med varandra". Dessa relationer är enligt Sjöberg en struktur som i relation till 
kvinnor var en begränsande sådan.41 

Jag menar att visserligen är strukturen mycket mer än lagstiftningen, men lag
stiftningen säger mer om strukturen än vad man kan utläsa ur kvinnors deltagande i 
rätten. Lagen återspeglar alltså delvis en annan verklighet än den vi kan återfinna i 
den rättspraxis som har bevarats i domböckerna. Därför kan man inte göra en enkel 
motsättning mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan kvinnors agerande 
i rätten. Rättspraxis skapas i rätten, mellan rättens män, lagstiftningen, rättssyste
met i stort, och de medverkande parterna. 

Lagkommissionen inför 1734 års lag 
Det gjordes flera försök att ändra lagstiftningen i grunden under hela 1600-talet. 
Samtidigt fanns det en slags konservatism, där man vurmade för "den gamble la
gen" med en föreställning om att lagen var evig, i det närmaste helig. Inte förrän 
med 1686 års lagkommission lyckades man få en ny lagstiftning 1736,50 år sena
re.42 Att lagstiftningsreformen slutligen kunde påbörjas har enligt Stig Jägerskiöld 
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två förklaringar. Enligt de naturrättsliga idéer som fått ett starkt inflytande, var det 
tillåtet att ändra och anpassa lagen till den nya tidens krav — förutsatt att man re
spekterade Guds lag. Dessutom hade ständerna 1686 överlämnat även den lagstif
tande makten åt kungen. Att kommissionens arbete tog så pass lång tid har flera 
förklaringar. Lagförändringen i sig medförde ett stort arbete, då problem kring i 
snart sagt varje liten paragraf diskuterades grundligt. Lagstiftningsarbetet omfatta
de inte enbart kommissionen, utan ett omfattande remissförfarande, riksdagsbe
handlingar och kungamaktens synpunkter gjorde att det tog tid. Kommissionens 
sammansättning förändrades också och olika viljor och intressen möttes där. 

Inom kommissionen framfördes olika ståndpunkter i frågan om lagen var evig 
eller inte. Den första ordföranden Erik Lindschöld hade naturrättsliga tankar om 
lagstiftning och menade att man inte skulle vara rädd för att ändra de gamla lagar
na, utan anpassa dem till det sena 1600-talets samhälle. Senare efterföljare uttalade 
ofta att de ville bevara traditionen från de gamla lagarna.43 Det är också från den 
första tiden vi ser de mest radikala förslagen till förändringar i relationerna mellan 
kvinnor och män, exempelvis när det gäller ägandet.44 Därför är det till största de
len de första åren som analyseras i denna avhandling. Här får vi ett tidsdokument, 
där olika argument om kvinnor prövades och bröts mot varandra i en rätt förutsätt
ningslös diskussion. Diskussionen fördes av tjänstemän jurister och höga ämbets
män, nära knutna till den enväldiga kungen. 

1686 års lagkommission bestod till en början av hovkanslern Erik Lindschöld 
(1686-1690), lagmannen Gripenhielm, sekreterarna Lovisin och Hadorph, asses
sorerna Schutenhielm, Mörling och Parmander, slottsfogden Stiernhof, borgmäs
tarna Cameen och Törne, häradshövdingen Furubohm, rådman Brunell samt som 
notarius Beckius.45 Lagkommissionen var under hela perioden starkt knuten till 
Svea hovrätt. 

Lagkommissionens arbete har jag studerat utifrån protokollen från deras möten 
samt — när det gäller arvsfrågan — ett särskilt memorial till protokollen.46 Proto
kollen är mer utförliga från de första åren av kommissionens arbete, och det var 
främst under dessa år frågor som berörde kvinnor behandlades. Givetvis har proto
kollskrivaren inte medtagit allt som sades under mötena, men olika åsikter och vil
jor framträder tydligt. I min redogörelse och analys av lagkommissionens diskus
sion har jag inte gjort någon djupare studie av ledamöternas bakgrunder, karriärvä
gar etc. Detta hade säkerligen varit intressant, även för förståelsen av skilda ställ
ningstaganden, men ligger inte inom ramen för denna avhandling. Däremot disku
terar jag lagkommissionen som grupp och dess ordförandes bakgrund och karriär 
för förståelsen av de åsikter som framfördes om kvinnor och män.47 

Rättspraxis 
Mina främsta källor vid undersökningen av rättspraxis är domböcker från Gävle 
kämnärs- och rådstugurätt samt Gävle stads tänkebok. I tänkeboken finns flera no
teringar om fastighetsvärderingar, uppbjudningar och försäljningar av fast egen
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dom.48 Jag har undersökt tänkeboken åren 1631 till 1659.1 stort sett var det män 
som närvarade vid dessa transaktioner, men i flera fall ges också upplysningar om 
kvinnors förhållande till egendom — och till män. 

Domböckerna innehåller bevarade protokoll från rådhus- och kämnärsrättens 
behandling av administrativa och civila ärenden samt brottmål. I texten gör jag ing
en skillnad mellan rådhus- och kämnärsrätten, även om karaktären skilde. Käm-
närsrätten tog upp mindre mål till behandling. Här förekom ofta kvinnor i småtvis-
ter. Protokollen från kämnärsrätten finns inte bevarade i Gävle stadsarkiv, därför 
har de renoverade domböckerna använts. De undersökta tidsperioderna är 1631 till 
1639, 1673 till 1675 samt 1697.49 Genom att jämföra perioden på 1630-talet med 
1670-talet har jag kunnat fånga rättens förändring mot en allt mer formaliserad, 
professionaliserad rättsskipning, vilket även fick betydelse för kvinnors deltagan
de i rätten.50 Under forskningsprocessen har valet efterhand stått mellan att under
söka fler år i domboken eller att göra en omfattande fallstudie. Min undersökning 
av året 1697 visar att inga avgörande förändringar skett från 1670-talet. 1697 är ut
gångsåret för fallstudien av makarna Ströms äktenskap. 

I undersökningen ingår de ärenden där kvinnor antingen agerade på något sätt, 
skriftligt, för sig själva eller företrädda av målsman eller fullmäktig, eller där kvin
nor eller kvinnors egendomar behandlades av män.51 Källmaterialet har behandlats 
utifrån mina frågeställningar. Detta innebär att ett enda fall kan förekomma på flera 
ställen i avhandlingen.52 Den grundläggande kategoriseringen har gjorts efter 
kvinnans civilstånd.53 Genom ett befintligt personregister från åren 1631 till 1639 
samt ett eget upprättat för åren 1673 till 1675 och 1697, har jag kunnat följa de indi
viduella kvinnornas verksamheter och liv som de framträder i källorna. 

En stor del av avhandlingen grundar sig på civila och administrativa ärenden. I 
avhandlingens femte kapitel diskuteras kvinnligt och manligt även utifrån vålds-
och sedlighetsbrott samt förtal och skymfningar. Där undersöks även männens 
agerande, när det gäller våld även männens legala rättigheter att använda våld mot 
kvinnor. I sedlighetsmålen undersöks såväl män som kvinnor, av förklarliga skäl, 
eftersom de utförde "brottet" tillsammans. I ett samhälle där hedern och äran hade 
en viktig funktion i det ekonomiska och sociala samspelet, kan man genom förtals-
och ärekränkningsmålen se skillnader i hur kvinnor och män använde sig av rätten 
för att återupprätta äran och bibehålla sin position i samhället. Därför har jag jäm
fört vilka tillmälen eller rykten som ansågs så kränkande för män respektive kvin
nor att de gick till rätten med dem. 

Avhandlingens resultat baseras på protokollskrivarnas val. Detta blir särskilt 
tydligt när originaldomboken jämförs med den renoverade. Den renoverade dom
boken innehåller färre ärenden än originalet — därför baseras min studie där det 
varit möjligt på originalböckerna.54 De källkritiska problemen med domboksmate-
rialet är omfattande. Ett grundläggande problem är när protokollstexten är knapp
händig eller allmänt svårförståelig, vilket något upphävs av ingående och återkom
mande omläsningar av de enskilda fallen. Risken för att jag har missuppfattat sani
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manhang, släktskapsrelationer o.d. kvarstår dock. När jag beskriver rättens age
rande i texten, framställer jag det som att det fanns en rådande konsensus och in
tressegemenskap hos rättens ledamöter. Jag är medveten om att verkligheten inte 
behöver ha sett ut så, men har inom ramen för denna avhandling inte undersökt och 
analyserat rådhusrättens ledamöters eventuella skilda intressen. Någon genomgri
pande studie av rådhusrätten i någon stad i Sverige-Finland och dess arbete under 
1600-talet finns inte. Mycket av det som utspelade sig i rätten är bortsållat av proto
kollskrivaren, men protokollen ger ändå riklig information om kvinnors och mäns 
förhållande till rätten. Min studie är framförallt en rättshistorisk studie, syftet är 
inte att ge någon fullständig bild av hur det var att vara kvinna eller man i 1600-ta-
lets Gävle. Vad som utspelades i rätten säger mycket om grundläggande strukturer, 
men det säger långt ifrån allt om kvinnors möjligheter och begränsningar i stort. 

Kompletterande källmaterial som har använts är mantalslängder, bouppteck
ningar och räkenskaper.55 Erik Sehlbergs stora arbete Gefle och dess slägter har 
också i viss mån använts, exempelvis för att se vilka som eventuellt var släkt med 
varandra eller om en "hustru" möjligen var änka. Tyvärr är inte källan helt tillförlit
lig. Ibland har Sehlberg missuppfattat släktband.56 Många personer och släkter 
som bodde och verkade i Gävle saknas också. Dessutom har Sehlberg främst in
tresserat sig för männens göranden och låtanden, vilket för mig innebär att jag vis
serligen ibland kan finna de kvinnor jag söker, men då endast som mödrar eller 
döttrar i en genealogi. Deras egna släkter är outredda. 

Under året 1697 var paret Helena och Olof Ströms konflikter med varandra 
uppe i rätten flera gånger. Från det året följer jag dem och analyserar vilka strategi
er de använde samt hur de behandlades av de olika rättsinstanserna, i rådstugurät-
ten i Gävle, Svea hovrätt, justitierevisionen och domkapitlet i Uppsala.57 Fallstudi
en presenteras i kapitel 4, Scener ur ett äktenskap. Här återfinns flera rättsliga aktö
rer på olika nivåer i samhället, vilkas skilda intressen och relationer till paret av
speglas i källmaterialet. Dessutom finns brev bevarade, skrivna av såväl Olof som 
Helena. Visst källmaterial har tyvärr inte gått att finna. En särskild kommissorial-
rätt utredde ett stöldmål, där Olof anklagades för att ha bestulit sin hustru. Proto
kollen från denna har inte återfunnits, men det fylliga materialet från dombok och 
högre rättsinstanser uppväger i stort sett bristen. Olof Ström dömdes till gatulopp 
och straffarbete i Marstrand för stölden från hustrun. Det hade varit intressant att 
följa hans öden som fästningsfånge, men detta har inte gått att realisera, eftersom 
jag inte har funnit något källmaterial om detta. 

De flesta som har använt domböcker tidigare har på olika sätt kvantifierat mate
rialet. Metoden har många fördelar om man vill se förändringar över tid eller jäm
föra olika områden med varandra, men en kvantitativ metod innebär också be
gränsningar.58 Här vill jag exemplifiera med några studier. Grundläggande för 
samtliga studier är att de är för små för att kunna vara representativa eller ge all
mängiltiga svar. Tyvärr har också författarna använt skilda kategorier, så jämförel
ser mellan olika undersökningar försvåras.59 Undantagna skulle möjligen vara de 
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studier som inriktat sig på vissa definierade brottmål, t.ex. våld, eller grovt våld. 
Men dessa blir genast mer problematiska om författaren vill jämföra dem med ci
vilmål eller folkmängd, där siffrorna verkar vara osäkrare.60 Beroende på fråge
ställningar kan också mörkertal och förlikningar vid sidan av rätten uppfattas som 
problematiska.61 

I många fall är det svårt att veta hur kategoriseringarna gått till. De som är be
kanta med domboksmaterialet vet att det ofta förekommer ett antal ärenden som 
behandlas åtskilliga gånger av rätten.62 Därför blir det svårt att bedöma siffror som 
grundar sig på studier endast av antalet tillfällen då ärenden behandlas av rätten. Ett 
antal ärenden, eller varför inte några "rättshaverister", kan ge ett alldeles för stort 
utslag i ett litet siffermaterial.63 En lösning kan vara att endast använda avslutade 
mål. Risk finns då att man missar viktig information ur de otaliga oavslutade ären
den som förekommer i rätten.64 Saköreslängder har använts i vissa undersökningar, 
men dessa belyser bara de med böter bestraffade brottmålen, och kan således en
dast studeras utifrån frågeställningar om bötesbelagda brott.65 Lösningen kan vara 
att följa samtliga mål från början till slut. Detta verkar dock vara en ur arbeteseko
nomisk synpunkt svår uppgift, åtminstone då forskarna undersöker otryckt källma
terial.66 

Flera som har undersökt kvinnor och män i rätten har inte redovisat civilstånd i 
sina tabeller vilket medför att resultaten kan bli svåra att tolka.67 Även om civil
stånd redovisas är resultaten sällan helt tillförlitliga. Det är svårt att se om en kvin
na verkligen är hustru som protokollet utger. Hon kan också vara änka. Detta ver
kar de flesta forskare vara medvetna om. Ändå redovisas samtliga som kallas för 
hustru som hustrur i forskarens tabeller.68 Dessa olika sätt att använda domboks
materialet leder också till svårigheter att jämföra och bedöma det kvinnliga delta
gandet i rätten eftersom det är stor skillnad på om t.ex. kvinnorna som deltog i rät
ten till stor del var anklagade för sexualbrott eller om kvinnorna som dominerade 
var rika änkor inblandade i civila tvister. 

Ytterligare ett viktigt metodiskt påpekande är att häradsrätten och rådstugurät-
ten arbetade på olika sätt. Rådstugurätten sammanträdde betydligt oftare än hä
radsrätten.69 Detta ledde troligen till att fler mindre konflikter behandlades på råd
huset. Det är möjligt att rådstugurätten hade en mer spontan karaktär och att detta 
gynnade kvinnors deltagande. Den rådande bilden från Stockholm tyder på detta, 
även om rätten såg annorlunda ut där jämfört med i andra städer.70 

Gävle under stormaktstiden 
Jämförelser mellan stad och land ger inga entydiga svar på frågan om det var bättre 
villkor för kvinnor i staden än på landet, även om den uppfattningen överväger hos 
forskarna.711 1600-talets Sverige-Finland fanns inte sådana stora och betydelse
fulla städer som på kontinenten, möjligen med undantag för Stockholm.72 Men 
ändå var städerna så pass annorlunda jämfört med den omgivande landsbygden att 

— 23 — 



det motiverade en särskild lagstiftning för dem i Sverige. Inte ens med 1734 års lag, 
som skulle vara enhetlig för hela riket, gällde samma regler i stad och på land. 
Skillnaderna var särskilt markanta när det gällde arv och ägande. 

Vad är en stad? En stor, tät befolkning? För 1600-talets svenska städer var det 
knappast befolkningsstorleken som var avgörande. Staden var en juridisk enhet 
med egen styrelse och jurisdiktion, även om staten var medstyrande. Den beboddes 
av olika grupper; borgare, tjänstemän, kyrkans män och arbetare. Borgarna hade 
privilegier att idka handel eller hantverk. Under 1600-talets krigiska år var kanske 
det viktigaste privilegiet att de slapp delta i krigen som soldater. 

Gävle grundlades 1446.73 Vid 1600-talets mitt var Gävle en lantlig sjöstad med 
en befolkning på cirka 1900 personer. Utanför staden fanns kvarn, fäbodar, slottets 
utgårdar och från Gävlebukten och norrut de många gävlebohamnarna, dit invå
narna drog på strömmingsfiske om somrarna. Kom man landvägen möttes man av 
tullstaketet och innanför detta av beteshagar, små åkrar, härbren, bodar, stall, bad
stugor och torkhus för lin. Söder om ån låg slottet med trädgård och tillhörande 
byggnader åt väster och österut mot inloppet låg tomter och enklare trähus. Mest 
bebyggelse fanns norr om ån, med kyrka, rådhus, klockstapel, tegelbruk, skola. 
Torg, sjöbodar, tegelbruk, laxkar, våg, båtar och packhus vittnade om de näringar 
som stadens befolkning livnärde sig på.74 

Under 1500-talets andra hälft och början av 1600-talet var staden betydande 
och handeln utgjorde den främsta näringen. Närheten till Bergslagen medförde att 
en stor del av exporten bestod av koppar och järn. Andra varor var skinn och hudar, 
tran, talg och ister. Exporten av brädor ökade kraftigt under 1500-talets andra hälft 
och början av 1600-talet. Importen bestod främst av salt och textilier. Inom landet 
handlade borgarna främst med Bergslagen, Uppland och Norrlandskusten. Befolk
ningsmässigt och ekonomiskt låg Gävle i paritet med städer som Uppsala, Arboga, 
Enköping, Norrköping, Nya Lödöse, Söderköping och Kalmar.75 Endast Stock
holm var betydligt större och mer ekonomiskt betydelsefull. Enligt Lars Magnus
son stärktes Stockholms andel av handeln på andra sjöstäders bekostnad successivt 
under perioden. Stockholmsborgarna klagade öppet på exporthandeln som exem
pelvis bedrevs från Gävle. De ville särskilt kontrollera all järnhandel. Konkurren
sen med Stockholm kan därför ses som en bakgrund till att det bottniska handel
stvånget infördes 1636. Detta var förstås inte enbart stockholmarnas förtjänst, utan 
var ett led i den statliga handelspolitiken, som syftade till att öka statens kontroll 
och därmed inkomster från handeln. Tullinkomster var särskilt eftersträvansvärda 
under denna period när andra skatter uttogs in natura och kontanter var en bristva
ra.76 

För Gävles del innebar handelstvånget att skeppen måste anlöpa huvudstaden 
där lasten skulle tas ur och tull- och hamnavgifter skulle erläggas innan fortsatt av-
färd. Kontrollen flyttades tio år senare till Dalarö. Enligt Tom Söderberg är det 
omöjligt att statistiskt bedöma hur utrikeshandeln påverkades av handelstvånget. 
Gävleborgarna framförde flera gånger klagomål på handelshindren. Under denna 
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tid förfogade staden endast över småfartyg och förde en blygsam östersjöhandel.77 

Från 1660-talet uttalades att: 
"1/3 av gårdarna dem resandom till spektakel reda stå öde och nederrutt-
na, invånarna årligen fiere, som handels- och näringslöse avdraga och 
flykta, och allt det utseende haver, det hela staden snart en ödemark, bon-
deby eller fiskarenäst innan kort bliver."78 

Vid 1650 års riksdag var drottningen välvilligt inställd till att återge staden seg-
lation, men andra bromsade, och staden fick en resolution om framtida besked. I 
riksdagsdebatten framfördes att Gävle mist seglationsfriheten för "tjuveri skull".79 

Detta syftade antagligen på den kopparsmuggling som hade förekommit. Fem år 
senare kom den gävlefödde sekreteraren Daniel Behm (adlad Behmer) med ett ra
dikalt memorial där flera norrländska städer föreslogs bli stapelstäder. Han mena
de att dessa städers utökade rättigheter skulle innebära ökade inkomster för riket 
samt utveckling av näringarna i städerna. Turerna kring mildrande eller avskaffan
de av handelstvånget var många och 1664 medgavs fri seglation på alla hamnar 
som låg under den svenska kronan. Enligt Lars Wikström borde denna rättighet ha 
kommit lägligt på grund av tidens högkonjunktur, men han konstaterar att staden 
då endast förfogade över små fartyg. En annan förklaring till att detta beslut inte 
ledde till några märkbara förbättringar kan enligt min mening vara att Gävles tradi
tionella handelspartner, t.ex. staden Lübeck, fortfarande låg under tvånget. Han
delstvånget avskaffades så slutligen av den nytillträdde Karl XI i egen person vid 
en högtidlig akt på Gävle slott 1673.80 Men staden hade svårt att återhämta sig, en
ligt Söderberg även på grund av dåliga konjunkturer under 1670-talet. Handelssta
tistik från 1685 visar att export- och importvärdet nominellt var hälften av medelta
let under åren 1613-1621.81 

Detta gällde således export och import. Vad gäller den inre handeln samt fisket 
behöll Gävle en ledande roll bland de norrländska städerna.82 Gävlefiskarna är om
skrivna för sina färder till gävlebohamnarna längs Norrlandskusten, där de handla
de och fiskade strömming. Även borgare från Mälarstäder fiskade och handlade i 
området. Gustav Vasa hade år 1557 gett gävlefiskarna ensamrätt till fiske utefter 
kusten. Men när nya städer grundades i Norrland ökade konkurrensen och 1591 
hänvisade Johan III gävlefiskarna till vissa platser. Fler begränsningar infördes och 
1765 upphävdes slutligen Gävles alla fiskerätter utmed kusten. Fjärrfisket avtog 
dock inte, utan gävlefiskarna erlade istället arrendeavgifter till socknar och städer. 
Detta hade de även gjort tidigare. På 1620-talet började de exempelvis erlägga ar
rendeavgifter för fiskevatten till nygrundade Sundsvall, istället för som tidigare till 
Njurunda. Leif Grundbergs studie av gävlefisket under 1600-talets två första årti
onden visar att ett hundratal människor begav sig av på fjärrfiske varje år, allt ifrån 
fattiga änkor till välsituerade borgare.83 Lite är känt om de faktiska förhållandena 
under min undersökningsperiod. Antagligen spelade fisket en betydande roll för 
gävleborna även under åren 1630 till 1700 och troligen sköttes fjärrfisket i stort sett 
av män och någon enstaka änka. 
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En annan näring som kom att öka i betydelse under perioden var bruksnäringen. 
Här var de ledande köpmännen i Gävle aktiva, t.ex. Marhein, Behm, Depken och 
Strömbäck. Tom Söderberg menar att sambandet mellan köpmans- och brukspa
tronsläkter var nära. "Genom giftermål korsvis hölls denna lilla överklassvärld 
samman nästan som en storfamilj."84 

Sven Liljas sammanställning av svenska och finska städers folkmängd från år 
1570 till 1810 visar hur Gävles befolkningsantal minskade under 1600-talets andra 
hälft. Han har beräknat tillväxten i procent per år och med hans intervaller ser be
folkningsmängden och förändringarna i Gävle ut som följ er: Mellan 1610-talet och 
1650-talet ökade befolkningen från 1503 till 1908 personer, en befolkningsökning 
på 0,5 procent per år. Nästa intervall fram till 1690-talet, visar däremot på en ned
gång till 1603 personer, d.v.s. en minskning med 0,4 procent per år. Därefter ökade 
befolkningen med 1,5 procent per år fram till 1730-talet då invånarna enligt Lilja 
var 2741 stycken, och resten av århundradet låg ökningen på cirka 1 procent per 
år.85 Liljas resultat visar alltså en minskning av befolkningsantalet vid tiden för det 
bottniska handelstvånget. Det är möjligt att nedgången skulle ha varit ännu tydli
gare om något av hans tidsintervaller legat mellan 1630-tal och 1670-tal. 

Att enbart räkna antal hushåll och mantal och utifrån detta tolka förändringar i 
befolkningsstorlek är ganska vanskligt, eftersom mantalet redovisades ojämnt. 
Lilja poängterar exempelvis hur såväl mantalet som hushållsantalet ökade i sam
band med mantalsreformerna på 1650- och 1690-talet.86 Liljas uppgifter härrör 
från Gävles mantalslängder åren 1654 och 1655 samt 1692-1695. Jag har studerat 
mantalslängder från åren 1636-1639, 1642-1645, 1670, 1673, 1678, 1679, 1697 
samt 1721-1728. Att mantalet ökar med nya rutiner verkar stämma för både 1650-
och 1690-talet. Från 1630-talets slut (då handelstvånget infördes) till 1640-talets 
början, kom en nedgång i antalet mantalsskrivna med cirka 200 personer. Även 
detta kan delvis förklaras med ändrade rutiner.87 Antalet mantalsskrivna ökade 
med cirka 300 personer till 1650-talets mitt, för att ånyo sjunka till 1640-talets nivå 
på 1670-talet.88 Därefter verkar antalet mantalsskrivna ha ökat stadigt. Enligt Lilja 
ger inte detta utslag i en reell befolkningsökning förrän på 1700-talet, antagligen 
eftersom ökningen på 1690-talet i stort sett kan hänvisas till förändrade administra
tiva rutiner. Vi kan alltså konstatera att under min undersökningsperiod skedde en 
befolkningsmässig stagnation eller nedgång i staden och befolkningsantalet varie
rade med mellan cirka 1500-1900 personer, vilket motsvarade cirka 450-530 hus
håll. Först vid stormaktstidens slut växte befolkningen kraftigt.89 

Under 1600-talet blev således Gävle en mindre betydelsefull stad i jämförelse 
med andra städer som av olika skäl växte sig starkare under perioden, t.ex. Göte
borg och Falun.90 Många forskare har visat hur kvinnor trängts tillbaka från exem
pelvis skråhantverket när tiderna blivit besvärliga. En motsatt uppfattning finns 
dock där man ser att kvinnorna när tiderna blev sämre på olika sätt tilläts idka nä
ringar och arbeta med olika saker för att inte sjunka ned i fattigdom och ligga sam
hället till last.91 Dessa två olika resultat kan sammanhänga med vilken slags ekono-
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mi som karaktäriserade de undersökta städerna. I Gävle var skråväsendet mycket 
outvecklat och det är osäkert hur många män som var skråanslutna.92 Endast skräd
darna, krukmakarna och senare skomakarna bildade egna skrån i Gävle åren 1613, 
1622 respektive 1670. Kruk- och kakelugnsmakeriet utgjorde en viktig del i sta
dens produktion, mycket på grund av den goda leran som fanns i stadens omedel
bara närhet.93 Andra hantverkare var anslutna till skråväsendet i Stockholm.94 

Man skulle alltså hypotetiskt kunna anta att eftersom hantverket under goda år 
hade en sådan marginell betydelse och så få män utövade hantverk, kunde inte 
kvinnorna bli särskilt mycket tillbakaträngda där när tiderna blev sämre. När det 
gäller handeln, kan man anta att kvinnor kunde ingå aktivt i verksamheten som 
hustrur och om de hade kapital även kunde driva handelsrörelser vidare efter ma
kens frånfälle. Med handelstvånget och minskad handel försvagades antagligen 
änkors möjligheter att driva näring, fler borde helt enkelt ha blivit fattiga. Ett sätt 
att "övervintra" tvånget kan ha varit att försöka livnära sig på sin jord och boskap 
samt på fisket. 

Rådstugurötten 
Liksom på andra håll i landet behandlades administrativa ärenden samt civil- och 
brottmål i rådstugurätten.95 Omfånget av civilmål ökade även i Gävle under 1600-
talet, och 1655 inrättades en kämnärsrätt. Rätten professionaliserades, protokollen 
blev mer omfattande och rätten sammanträdde allt oftare. 

När min undersökning börjar, 1631, hade staden begärt att få en utbildad borg
mästare, men fick istället en stadssyndicus, Benjamin Skepperus, som förde proto
koll. Enligt stadslagen skulle borgmästare väljas varje år, men i 1630-talets Gävle 
valdes borgmästare när någon avgått eller avlidit. I staden fanns i regel två borg
mästare. Ämbetet var en bisyssla, som betalades med 200 daler per år samt stads
jord, och det krävdes övertalning för att få kandidaterna att ställa upp. Alla som va
rit borgmästare en gång kallades för det senare i protokollen. Därför finns det gott 
om borgmästare i domboken från denna tid. Borgmästarna utsågs på valborgsmäs-
sorådstuga och togs ur rådskretsen. 

Rådet kompletterade sig självt och rådmännen togs ur en liten grupp köpmän 
som var nära besläktade med varandra. Sammankomsterna skulle ledas av fogden 
eller ståthållaren som hade utslagsröst. Efter 1635 skulle landshövdingen vara när
varande för att kontrollera att administration och finanser sköttes på ett korrekt sätt. 
Det går inte att se att ärendena var annorlunda de gånger statens representanter när
varade vid rådstugorna. Däremot blev protokollen mer utförliga om administrativa 
ärenden sedan landshövdingen Per Nilsson tillträtt 1635. Rådets funktion var ju 
inte bara dömande, utan också styrande. Man administrerade stadens tillgångar 
och jordar, de åligganden som invånarna hade, burskap vanns i rådstugan etc. etc. 

Staden hade även andra funktionärer. För uppbörden av olika skatter tillsattes 
särskilda grupper av uppbördsmän och för att jämka skatten ett borgarutskott om 
24 medlemmar. De två sexmännen hade hand om stadens inkomster och varsin 
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nyckel till stadens kista. För stadens protokoll och underskrift av domar och brev 
svarade stadssyndicus. Byfogdens uppgift var att indriva skatter. Kämnärerna drev 
inte in skatter, utan biträdde borgmästare och råd genom att exempelvis delgiva 
hembud eller instämma kärande- och svarandeparter till rätten. Andra tjänstemän 
var vägaren, saltmätaren, packaren och vräkaren. Packaren och vräkaren hade upp
sikt över strömmingsfisket och kontrollerade att strömmingen packades rätt i de 
tunnor som sedan kontrollstämplades. 

Med 1619 års stadga om städernas administration ville staten få bort de allmän
na rådstugorna och i stället skulle ett råd utses bland borgerskapet, "de äldste", som 
skulle bistå magistraten i mål där borgarnas samtycke krävdes, eller handha ären
den som magistraten delegerade dem. I Gävle finns knapphändigt källmaterial be
varat från "de äldstes" verksamhet, men helt klart är att när det gällde valet av borg
mästare blev denna grupp en maktfaktor. 

Vid 1630-talets slut började allt fler städer begära statsbidrag för sina tjänste
män, några begärde t.o.m. att Kungl. Maj:t skulle utse deras borgmästare. Staten 
tog tillfället i akt och började utse borgmästare, med hänvisning till att städernas 
egna saknade juridisk utbildning. Den ene av borgmästarna kallades nu för justitie-
borgmästare och skulle svara för rättskipningen. Han kallades ofta överborgmästa
re och skulle ha ett försteg framför den andre borgmästaren, politieborgmästaren, 
som skulle väljas av städerna själva. Under 1640-talet började dock även dessa att 
utnämnas av staten och de borgmästare som valts enligt gammal hävd skaffade sig 
kunglig fullmakt. Borgmästarämbetet förändrades och rotationen bland borgmäs
tarna avstannade. 

Gävles första kungligt utsedde borgmästare Simon Depken tillsattes efter begä
ran från staden och skulle avlönas av staten. Depken kom dock snart på kollis-
sionskurs med såväl den andre borgmästaren, kyrkoherden som borgerskapet, vil
ka han kallat "kälkborgare". Depken begärde hög lön och försmädade såväl råd
män som "hederlige dannequinnor" och bråket slutade med hans avsked. Efterföl
jarna valdes enligt den äldre traditionen, men när rådet valde rådmannen Jeremia 
Elis på egen hand 1656, ingrep landshövdingen och utsåg en annan, tullinspektö
ren Sigfrid Wollcker. Rådet protesterade och begärde att borgerskapet skulle ha 
sina "libera vota", men det hjälpte inte. Tre år senare blev dock Elis utnämnd vid si
dan av Wollcker. 

Flera gånger uppenbarades konflikter. Konflikterna fanns inte bara mellan rå
det och kungamakten, utan också mellan rådet och borgerskapet. När en politie-
borgmästare skulle utses 1668, ville rådet se rådmannen Olof Larsson på posten. 
Borgerskapet, representerade av "de äldste", förordade stadssekreteraren Carl 
Falck. Falck tillsattes av landshövdingen efter en del turer. 1685 lyckades han med 
stöd av "de äldste" och två rådmän tillskansa sig posten som justitieborgmästare 
från den föreslagne Petrus Salin, en post som han behöll fram till sin död 1689. Ef
ter Falcks död blev Salin jusititeborgmästare och Henrik Honnon politieborgmäs-
tare. Honnon satt fram till 1693, då han efterträddes av Lorents Elis. 



Staden och rätten styrdes alltså uteslutande av män. I avhandlingen kommer 
särskilt änkorna till männen ur de ledande släkterna i staden att framträda. Efter
som köpmännen var de mest penningstarka, använde de, deras änkor eller arvingar 
rätten vid många transaktioner. Köpmännen var också i stor utsträckning rådmän 
och borgmästare. 

Noter 
1. Dessa skillnader i synsätt framkommer mer eller mindre tydligt hos samtliga som forskar om 

stormaktstidens Sverige-Finland, se exempelvis H Ylikangas, "Från ättemedlem till konungens 
undersåte: Finska bönder under svenskt välde", P-J Ö dman, "Pedagogik inpå kropp och själ: 
Folkuppfostran och disciplinering i 1500- och 1600-talets Sverige", E Österberg, "Vardagens 
sträva samförstånd: Bondepolitik i den svenska modellen från vasatid till frihetstid", samtliga i 
Tänka, tycka tro: Svensk historia underifrån, red. G Broberg, U Wikander och K Åmark, Stock
holm 1993. Se även Börje Harnesks diskussion om begreppet interaktion i B Harnesk, "Något 
om den lokala självstyrelsens problematik under 1500- och 1600-talen", Individ och struktur i 
historisk belysning: Festskrift till Sune Åkerman, red. T Ericsson och A Guillemot, Umeå 1997, 
s 91 ff. 

2. Studien utgör en del i det av FRN finansierade projektet Kvinnans rättsliga ställning i lagstift
ning och praxis 1500-1734, där Marja Taussi Sjöberg svarar för projektets andra del, vars un
dersökning är förlagd till Njurunda tingslag på den norrländska landsbygden. (Taussi Sjöberg, 
Rätten och kvinnorna : Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen, Stock
holm 1996.) 

3. Se mer om dem under "Teoretiska utgångspunkter" 

4. Se t.ex. M J Boxer och J H Quartaert, Connecting spheres: Women in the western world, 1500 to 
the present, Oxford 1987; M Lindstedt Cronberg, Synd och skam: Ogifta mödrar på svensk 
landsbygd 1680-1880, Lund 1997; I Dübeck, K0bekoner ogkonkurrence, K0benhavn 1978; A 
L Erickson, Women and Property in Early Modern England, London and New York 1993; P J P 
Goldberg, Women, Work and Life Cycle in a Medieval Economy: Women in York and Yorkshire 
c. 1300 - 1520, Oxford 1992; B A Hanawalt, Women and work in preindustrial Europe, Bloo-
mington 1986; G Jacobsen, Kvindeskikkelser og kvindelivi Danmarks middelalder, K0benhavn 
1986; G Jacobsen, "Kommentar til Hilde Sandvik", Historisk tidsskrift (Norge), 1991:2; A-M 
Lenander-Fällström, "Kvinnor i lokalhistoriskt perspektiv. Levnadsvillkor i Örebro vid 1600-
talets mitt", Manliga strukturer och kvinnliga strategier: En bok till Gunhild Kyle, red. A Gö
ransson och B Sawyer, Göteborg 1987; A Pylkkänen, Pouli vuodetta, lukotja avaimet. Nainen 
ja maalaistalous oikeuskäytännön valossa. 1660-1710, Helsinki 1990; L Roper, The holy hou
sehold: Women and Morals in Reformation Augsburg, Oxford 1991; H Sandvik, "Kvinners 
rettslige handleevne. Tingb0ker som kilde til forholdet mellom kj0nnene", Historisk tidsskrift 
(Norge), 1991:2; S Sogner og H Sandvik "Ulik i lov og laere: lik i virke og verd? Kvinner i norsk 
0konomi i by og på land ca 1500-1800", Historisk tidsskrift (Norge), 1989:4; K Stadin, "Den 
gömda och glömda arbetskraften: Stadskvinnor i produktionen under 1600- och 1700-talen", 
Historisk tidskrift, 1980:3; J Sundin, För Gud, Staten och folket: Brott och rättskipning i Sveri
ge 1600-1840, Lund 1992; M Taussi Sjöberg, "Kvinnorna på Njurundatinget på 1600-talet", 
Historisk tidskrift, 1992:2; Taussi Sjöberg 1996; M E Wiesner, Working women in Renaissence 
Germany New Brunswick 1986. Under senare tid har det förts en debatt i Sverige om den äldre
historiska forskningens syn på genusrelationerna. Två huvudlinjer framträder, en där kvinnans 
underordning inte är en utgångspunkt för forskaren, utan där syftet främst är att lyfta fram kvin-
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nor som aktörer. Den andra forskningsinriktningen tar sin utgångspunkt i att det existerade 
maktrelationer mellan kvinnor och män, som var strukturella, med kvinnor som underordnade 
och män som överordnade. (Se t.ex. G Andersson, "Kvinnans underordning: axiom eller öppen 
fråga?" och M Sjöberg, "Kvinnans underordning — en undantagshistoria?", båda i Histor isk 
tidskrift, 1997:3). 

5. J Kelly, Women, history and theory: The Essays of Joan Kelly, Chicago 1984, s 19 ff. 

6. Jacobsen 1986, s 200, 246. 

7. K Honeyman and J Goodman, "Women's work, gender conflict, and labour markets in Europe, 
1500-1900", Economic history review, 1991:4, s 608 ff. Jämför dock med svenska förhållan
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bjöds även att inneha statlig tjänst. (G Qvist, Konsten att blifva en god flicka: Kvinnohistoriska 
uppsatser, Stockholm 1978, s 96 ff.) 

8. I Krausman Ben-Amos, "Women apprentices in the trades and crafts of Early modern Bristol", 
Continuity and Change: a Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies, 
1991:6, s 246. 

9. S Wright, " 'Churmaids, huswyfes and hucksters' : the employment of women in Tudor ans Stu
art Salisbury", Women and work in pre-industrial England, eds. L Charles and L Duffin, Lon
don 1985, s 116. 

10. J M Bennett, "Medieval Women, Modern Women: Across the Great Divide", Culture and His
tory 1350-1600: Essays on English Communities, Identities and Writing, ed. D Aers, New York 
and London 1992, s 163 f. 

11. ibid, s 147 ff. Bennett gör en viktig källkritisk reflektion när hon poängterar att de källor som 
man har hittat från tidigmodern tid som visar att kvinnor utestängdes, har bevarats oftare efter
som de är yngre än de medeltida. 

12. Hirdman har skrivit om genus och genussystemet på flera ställen, se t.ex. Y Hirdman, "Makt 
och kön", Maktbegreppet, red. O Petersson, Stockholm 1987, s 196 ff; Y Hirdman, "Genussy
stemet — reflektioner kring kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
1988:3; Y Hirdman "Genussystemet", Makt och demokrati i Sverige, SOU 1990:44 samt Y 
Hirdman, "Genusanalys av välfärdsstaten: utmaning av dikotomierna", Fra kvinnehistorie til 
KJonnshistorie?Rapportin, Det 22. nordiske historikerm0te, Oslo 13.-18. august 1994, red. K 
T0nnesson, Oslo 1994, s 66 ff. 

13. J W Scott, Gender and the politics of history, New York 1988, s 42. Scott gör ytterligare analy
tiska distinktioner: skillnaderna kan ses symboliskt, normativt, i sociala institutioner och orga
nisationer samt i den subjektiva identiteten. Med sin betoning på språket menar hon att "gen
der" är ett grundläggande fält där maktrelationer artikuleras. "Gender" är visserligen inte det 
enda, men verkar ha varit "a persistant and recurrent way of enabling the signification of power 
in the West, in the Judeo-Christian as well as the Islamic tradition." (Scott 1988, s 43 ff, citatet 
från s 45). 

14. Denna teoretiska debatt har varit och är omfattande såväl internationellt som i Sverige. Se t.ex. 
Sara Danius genomgång av begreppen i S Danius, "Själen är kroppens fängelse: om den vansk
liga distinktionen mellan kön och genus", Feministisk bruksanvisning, red. C Lindén och U 
Milles, Stockholm 1995, s 144 ff. Se även debatten i Dagens Nyheters Kulturdel under våren 
1998:20/4,25/4,2/5,6/5,15/5,18/5. Se även A Jarrick, Kärlekens makt och tårar: En evig his
toria, Stockholm 1998, s 243 ff, där han kritiserar konstruktivistiska feminister och pläderar för 
ett essentialistiskt förhållningssätt, där (den fortgående?) civiliseringen gör att mannens större 
muskelmassa än kvinnans får mindre och mindre betydelse, vilket leder till att "underordningen 
är under upplösning" (citatet från s 273). Redan i inledningen gör Jarrick klart att det är man
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nens styrka som är upphovet till att kvinnor tidi gare hade svårt a tt hävda sig, innan förnuftet 
övervunnit den råa styrkans makt. Boken handlar om kärlek — egentligen mest om sexuell lust 
eller olust, men Jarrick resonerar inte om andra biologiska skillnader (som att kvinnor föder 
barn) hypotetiskt skulle kunna vara grundläggande för "ursprunget" till maktrelationerna mel
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nar jag i motsats till Danius att Butler, och då i kombination med Hirdman, har många fördelar, 
såväl i ett feministiskt perspektiv som i ett mer vetenskapligt. Genom att dekonstruera begrep
pen kön och "socialt" kön (gender) förstår man hur djupt förankrat genussystemet är, men som 
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17. För diskussionen om krisers betydelse, se t.ex. M Prior, "Women and the urban economy: Ox
ford 1500-1800", Women in English society 1500-1800, ed. M Prior, London 1985, s 108 ff.; U 
Wikander, "Periodiseringen av kapitalismen — med kvinnor", Arbetarhistoria, 1989:3. 
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26. T Laqueur, Om könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och manlig, Stockholm 1994, s 
221. 

27. J Schmedeman, Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701, 
Stockholm 1706, s 181. Lagarnas namn är en senare konstruktion . Under medeltiden hade 
stadslagarna olika namn och vid tryckningen 1617 kallades lagen kort och gott "Stadslagen". 
(G Dahlbäck, "Svensk stadslagstiftning under medeltiden", Nordiske middelalderlover: Tekst 
ogkontekst, Rapport fra seminar ved Senter for middelalderstudier 29.-30. nov. 1996, red. A 
Dybdahl og J Sandnes, Trondheim 1997, s 104 f.) 

28. Lands- och stadslag är uppbyggda på ungefär samma sätt. Även om mycket är lika i de båda la
garna, är det en hel del som skiljer. Göran Dahlbäck lyfter fram skillnaderna i byggningabalk, 
rådstugubalk, köpmålabalk, skeppmålabalk o ch konungsbalk. Stadslagstiftningen grundade 
sig även på Bjärköarätten och möjligen på tysk rättstradition. (Dahlbäck 1997, s 108 f.) Den 
rättshistoriska forskningens har ställt frågor om lagarnas datering . Åke Holmbäck och Elias 
Wessén diskuterar detta i de nusvenska utgåvorna av stadslagen och landslagen. (Å Holmbäck 
och E Wessén, Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning, Lund 1962; Å Holmbäck och E 
Wessén, Magnus Erikssons s tadslag i nusvensk tolkning, Lund 1966.) Se även K Kumlien, 
"Stadslag, stadsmakt och tyskar i senmedeltidens Stockholm: några problem", Rättshistoriska 
studier, fjortonde bandet, Institutet för rättshistorisk forskning, serie 2, Stockholm 1988 samtP-
A Wiktorsson, "Ett bidrag till kännedom om landslagens ikraftträdande", Rättshistoriska studi
er, fjortonde bandet, Institutet för rättshistorisk forskning, serie 2, Stockholm 1988. 

29. L Carlsson, Jag giver dig min dotter: Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre 
historia (Del 2), Stockholm 1972, s 97. 

30. Laurentius Pétris Kyrkoordning av år 1571, Utgiven av samfundet pro fide et Christisianismo. 
Stockholm 1932, Kyrkolagen finns tryckt i Schmedeman 1706, s 996 ff. 

31. I Nyländer, Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia, Studia juridica Stockhol-
miensia 12, Stockholm 1961, s 111 ff. 

32. M Taussi Sjöberg, "Staten och tinget under 1600-talet", Historisk tidskrift, 1990:2, s 166 ff. 
Seppo Aalto har visat hur nära prästerna samarbetade med den världsliga rätten. (S Aalto, Kirk-
ko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihla-
kunnassa 1621-1700, Helsinki 1996, s 254 ff.). 

33. Holmbäck och Wessén 1966. Hädanefter förkortas stadslagen MEStL i hänvisningarna. 

34. Holmbäck och Wessén 1962. Hädanefter förkortas landslagen MELL i hänvisningarna. 

— 32 — 



35. D C J Schlyter, Konung Christoffers landslag, Lund 1869. Hädanefter förkortas denna som 
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Kapitel 2 

ÄKTENSKAP OCH ÄGANDE 

Ägande och genus 

Fördelningen av egendom är grundläggande för relationer mellan klasser, och, 
om än inte lika tydlig, nog så intressant som maktskapande faktor mellan kvin

nor och män. Den fasta egendomen hade historiskt sett en juridisk särställning. Där 
jorden var det viktigaste produktionsmedlet var det huvudsakligen män som ägde 
den eller åtminstone kontrollerade den. Ju högre upp i samhällshierarkin bland 
dem som främst grundade sin makt och rikedom på fast egendom, desto mer bety
delsefull blev den. Forskning har visat hur förändringar i ägandet eller fördelning 
mellan grupper har skett genom att fördelningen av ägande mellan kvinnor och 
män har ändrats. Från Englands medeltida Brigstock visar Judith Bennett tydligt 
att olika arvsregler och fördelning av ägande mellan kvinnor och män haft bety
delse för maktgenerering genom ägande.1 

Ett sätt att undvika ägosplittring var att ge arvejorden till den förstfödde sonen. 
Mary Murray menar att primogenitursystemets ursprung i England kan sökas i de 
patron - klientrelationer som var inlemmade i statsformationen. På 1200-talet kom 
de ekonomiska skälen till primogenitursystemet att ta överhanden. Dels ville sta
ten undvika ägosplittring av skattetekniska skäl, och dels ville den landägande 
överklassen behålla sin makt genom ägandet av jord. Primogenitursystemet med
förde att kvinnor principiellt utestängdes från arv av fast egendom. Arvssystemet 
var dock en klassfråga och andra grupper än överklassen kringgick lagstiftningen 
genom exempelvis gåvor under livstiden eller genom testamenten.2 Även Amy 
Louise Erickson har konstaterat att primogenitursystemet främst användes i de 
övre skikten. Hon påpekar också att arvet av demografiska orsaker helt kunde falla 
i kvinnligt ägande.3 För Sverige har Christer Winberg konstaterat att samtidigt som 
adeln under 1600-talet stärkte sitt jordägande, försämrades adelskvinnans ägande
rättsliga förhållanden.4 

Enligt Mary Murray var inte primogenitursystemet avsett som en patriarkal 
strategi, utan det var snarare en strategi för att behålla makten inom klassen. Samti
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digt konstaterar hon att det "did structure relations between the sexes".5 Liknande 
resonemang förs fram av Maria Sjöberg. Fördelningen av jordägandet var starkt 
knuten till kön, men i fokus stod männens maktskapande relationer med varandra, 
det vill säga klassrelationer. Kvinnor ägde jord, men jorden och giftermålen kon
trollerades av män: av förmyndare, giftomän och målsmän.6 Murray menar i kon
sekvens med detta att delat arv medförde att ägandet behöll sin maskulinitet, kan
ske till och med förstärkte det, eftersom målsmanskapet gjorde det möjligt för 
mannen att kontrollera sin hustrus egendom.7 Det fanns visserligen begränsningar 
för försäljning av jorden, men hustrun saknade "proprietary capacity, she could not 
sue or be sued at common law in her own name, nor could she sue her own hus-
band."8 

Ur ett genusperspektiv kan man alltså inte stanna vid ägandet i sig för förståel
sen av maktrelationer, eftersom även kontrollen av egendomen är genusbunden. 
Detta kommerjag att undersöka här—vilka befogenheter kvinnor, som ogifta, gif
ta och änkor, hade eller saknade när det gällde äganderättsliga förhållanden. 

Synen på ägande förändrades under tidigmodern tid till ett mer individualis
tiskt, absolut ägande samtidigt som ett kapitalistiskt system växte fram. Detta bor
de enligt Murray haft effekter på genusrelationerna.9 Även i Sverige skedde under 
1600-talet en början till omvandling av själva ägandebegreppet till att bli alltmer 
individuellt. I denna process var frågan om kön och ägande central. Bördsrätten 
minskade i betydelse och jorden blev alltmer en handelsvara. Hustrun blev enligt 
Marja Taussi Sjöberg och Anu Pylkkänen närmare knuten till sin make, bort från 
sin egen släkt.10 

Ägandet omfattade inte enbart jord och det var inte enbart jordägande som kun
de generera makt, inflytande, oberoende och välstånd. Rörligt kapital, förbindelser 
och utbildning var andra vägar; det är dessa som karaktäriserar staden. Här ska jag 
studera hur detta avspeglade sig i lagstiftningen kring arv, ägande och gift ermål 
och diskutera vad detta medförde för relationerna mellan kvinnor och män. Hur 
mycket ägde kvinnor enskilt eller gemensamt med män, i stad och på landsbygd? 
Vem kontrollerade kvinnors egendom? De själva? Deras far, make eller förmynda
re? Vem kontrollerade kvinnans giftermål? Hon själv, hennes far, mor eller andra? 
Även här jämförs stad och landsbygd. Hur kan bestämmelserna omkring ägande 
och giftermål relateras till synen på familj och släkt och hur kan detta i sin tur kopp
las till kvinnans ställning? Kan man se några skillnader mellan stad och lands
bygd? Kan man se några förändringar under perioden, i stad och på landsbygd? 
Hur kan dessa förklaras? 

Arv, familj och maktstrategier 
Fördelningen av arvet mellan söner och döttrar följde olika principer i städerna och 
på landsbygden. Enligt stadslagen ärvde dotter och son lika, medan landslagen 
stadgade att kvinnan ärvde hälften mot mannen, d.v.s. en tredjedel av boet.11 Denna 
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skillnad fanns redan i Bjärköarätten från senare hälften av 1200-talet och behölls i 
1734 års lag fram till 1845 då lika arvsrätt infördes generellt.12 

Tidigare forskning har visat att arvspraxis skiljer mellan olika kulturer och eko
nomiska system, bl.a. beroende på familjestruktur, tillgång på jord och möjlighet 
till binäringar.13 Skillnader kan även förklaras med begrepp som maktstrategier el
ler familjestrategier.14 Hedda Gunneng, som har undersökt arvspraxis i medeltida 
diplom, menar att man kan se två olika maktstrategier bakom de svenska arvsprin
ciperna. Där jorden var viktigast som makt- eller välståndsskapande faktor ärvde 
söner mer än döttrar, men där kontakter var minst lika betydelsefulla var förbindel
ser, särskilt genom äktenskap, mycket viktiga.15 Detta skulle alltså kunna förklara 
varför arvet fördelades lika i staden, men också, som Birgit Sawyer påpekat, varför 
döttrar trots allt ärvde på landet: Även där var förbindelser viktiga.16 

Det var naturligtvis sällan på det sättet att t.ex. en bror och en dotter skulle ärva, 
utan verkligheten var ofta mer komplicerad. Barn kunde saknas eller ha avlidit och 
därför måste det finnas bestämmelser om hur arvet skulle fördelas vidare, genom 
bak- eller sidoarv. Enligt Birgit Sawyer har arvsordningarna följt två olika princi
per i skandinavisk rätt — gradual eller parentel. Antingen fortsatte arvet i första 
hand efter sidorna, och då speciellt efter manslinjer (gradual) eller också fördela
des arvet först och främst i generationer (parentel). Med gradualsystemet bevara
des jorden, medan paret och deras barn stod i centrum med parentel arvsordning. 
Här handlade maktstrategier således mer om att rekrytera till giftermål. Olika in
tressen ligger alltså bakom de skilda principerna och i Magnus Erikssons Landslag 
ses en kompromiss mellan de två.17 

Enligt stadslagen såg arvsordningen ut som följer: först ärvde barn, sedan barn
barn, därefter föräldrar. Levde inte de, ärvde först bror och syster, därefter brors-
och systerbarn, sedan farmor och farfar och efter dem mormor och morfar. Levde 
inte de, ärvde farbror och faster, därefter morbror och moster och slutligen syskon
barn på fäderne och möderne. Inom varje grupp skulle arvet fördelas lika oavsett 
kön. Vidare stadgades att bröstarvingar alltid gick före bakarvingar. "Det är brös
tarv, som har kommit ut från mannen, och bakarv som går tillbaka i släkten."18 Uti
från Sawyers klassificering kan man därför hävda att parentelprincipen i stort sett 
återfinns i stadslagen; här var paret och deras barn de centrala, inte "manslinjen", 
även om mannens släktingar hade ett försteg där farmor och farfar samt faster och 
farbror ärvde före hustruns släktingar.19 

I Magnus Erikssons landslag är arvsordningen densamma, men kvinnor ärvde 
alltid hälften mot män. Dessutom fick arvingar på fädernesidan ärva två lotter och 
på mödernesidan en lott om de var lika närskylda.201 Kristoffers landslag var där
emot farfar och farmor och morfar och mormor samarva, liksom farbror och faster 
och morbror och moster, men fäderneparen fick liksom i MELL ärva dubbelt mot 
paren på mödernet.21 Maria Sjöberg har tolkat arvsordningen i Kristoffers landslag 
och menar att denna samt det faktum att den ärvda egendomen hölls isär inom äk
tenskapet, visar att linjetänkandet dominerade i lagen. Här var det alltså inte fråga 
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om att en manslinje skulle följas, utan om ett system där mans- och kvinnolinjen 
hölls isär.22 11734 års lag blev även far- och morföräldrar samt farbror, faster, mor
bror och moster samarva i staden, dock med en viktig bibehållen skillnad mot be
stämmelserna för landsbygden, vilken innebar att arvingar i staden även fortsätt
ningsvis ärvde lika oavsett om de var släktingar på fädernet eller mödernet.23 

Exemplet med morgongåvan visar hur svårt det kunde vara att jämka samman 
två motstridiga intressen — att hålla ihop jorden inom släkten (på den manliga si
dan) och att uppnå andra mål genom äktenskapsallianser. Med en storslagen mor
gongåva kunde den blivande maken uppnå fördelaktiga förbindelser. Samtidigt 
överfördes egendom från hans släkt till kvinnans (om hon överlevde honom). Det
ta sågs som ett problem och flera gånger infördes restriktioner mot storleken på gå
van, men dessa var verkningslösa. En lösning kom under 1600-talet när karaktären 
av egendomen förändrades och morgongåvan blev en slags änkepension som efter 
änkans död återgick till mannens släkt.24 Ett annat sätt att hålla ihop egendom var 
genom kusinäktenskap. Dessa tillämpades som Christer Winberg har visat inom 
adeln på 1600-talet. Från 1800-talets Norrköping finns också belägg för kusingif
ten i syfte att hålla samman förmögenheter. Ett tredje sätt att hålla samman egendo
men, och här i ett uttalat syfte att hålla jorden på svärdsidan var genom fideikom
missen, också den införd under 1600-talet.25 Dessa frågor berörde adeln och adelns 
formering och maktgenerering. Vid reduktionen och tillsättningen av 1686 års lag
kommission framfördes kravet på lika arvsrätt för samtliga stånd. Detta krav måste 
ses mot bakgrund av den politiska situationen på 1680-talet, som en kamp mellan 
en uppåtsträvande klass av ämbetsmän och rika handelshusägare och en jordägan
de gammaladel.26 

Lika arvsrätt tillämpades i städer. Förindustriella städers ekonomiska system 
verkar ha varit lämpade för lika arvsrätt, som tillsammans med gemensamt ägande 
brukar förekomma i hantverks- och handelsekonomier samt där jorden blivit en 
handelsvara. Stadsnäringarna bedrevs inom hushållens ram och eventuella kon
kurser drabbade hela hushållet. Banker och kreditinstitut saknades. Detta förhål
lande medförde att förbindelser och kontakter, exempelvis släktskapsförbindelser 
genom giftermål, var viktiga maktstrategier. 27 

Tidigare forskning har visat att giftermålsförbindelser var viktiga och att man 
gärna gifte sig inom den egna gruppen, särskilt om man tillhörde eliten.281 städerna 
kan man se samma förhållande då de mest förmögna handlarna och magistratsper
sonerna gifte sig inom en begränsad krets, som därigenom behöll makten i staden 
liksom de största förmögenheterna. Även hantverkarna gifte sig gärna med andra 
hantverkare, medan mönstret för andra grupper är mer splittrat.29 Giftermåls
mönstret var detsamma i Gävle, där rådmännen kom ur en liten grupp välbärgade 
köpmän som i stor utsträckning var besläktade med varandra.30 

Enligt Lyndal Roper var giftermålet den viktigaste vägen till socialt avance
mang i Augsburg. En man kunde gifta sig till burskap och hantverksrättigheter med 
en dotter eller änka. Söner och döttrar som gifte sig favoriserades i arvshänseende 
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framför syskon som förblev ogifta. Mannen var beroende av en hustru och för ho
nom medförde giftermålet auktoritet, erkännande och oberoende.31 

Arv och egendom i Gävle 
I Gävle visar arvsskiften från bouppteckningar att lika arvsrätt tillämpades på 
1600-talet.32 Detta gällde dock egendom som låg under stadslagen med ägande
rätt.33 Tomter, hus, kålhagar, sjötomter etc. låg inom staden och där tillämpades 
stadslagen.34 Denna areal begränsades av tullstaketet. Ville man expandera jord-
ägandet, kom jorden under landslag. För stadsborna förekom även två andra for
mer av fast egendom. Dels fanns "privatägd" mark på landet, vilken omfattades av 
landslagen, dels ägde staden mark som delades eller arrenderades ut.35 Även för 
stadsborna var nämligen jord viktig eftersom de ägde boskap och hästar, som kräv
de foder. Intill stadsbebyggelsen fanns beteshagar som fick användas mot betal
ning. Utanför staden utvecklades ett fäbodväsende, där kreaturen togs ut på 
sommarbete och där så småningom en viss del av marken uppodlades.36 Jorden 
hade således ett stort värde för stadsborna. Med fast egendom i pant kunde de låna 
pengar av andra stadsbor för att driva sin rörelse. De kunde komma i besittning av 
jord då bönder sålde små jordstycken till dem, något som statsmakterna med olika 
medel försökte förhindra. Fast egendom pantsattes, köptes och såldes också inom 
staden.37 

Vid exceptionella tillfällen blev ägarbyten mer vanliga. Med de ständiga krigen 
tvingades befolkningen betala olika skatter. För gävleborna blev beslutet om 
skeppskompaniet 1629 en tung börda. Gävle skulle i stort sett på egen hand bygga 
och utrusta ett skepp. Formellt var invånarna delägare, men betraktade de kännbara 
utgifterna som en skatt. Många tvingades sätta lös och fast egendom i pant. I mars 
1632 blev skeppet beslagtaget i Spanien och enligt Erik Brännmans beräkningar 
förlorade gävleborna 28000 daler kopparmynt på affären.38 

År 1602 donerade staten tre byar till Gävle och bönderna avhystes. Som mot
prestation skulle två läster osmundjärn (ungefär 3,3 ton) per år levereras till staten. 
Det är något oklart hur fördelningen av den jorden gick till. Innehavarna skulle er
lägga en arrendeavgift somkallades vretjärn eller järnskatt. I juli 1635 drogs några 
vretar in från försumliga arrendatorer. Den lediga jorden utdelades och de bästa bi
tarna tillföll de båda borgmästarna Hans Jonsson och Johan Olsson samt rådman
nen Per Jakobsson Grubb. 

Under 1630-talet erhöll borgmästarna en kontant lön på 200 daler samt hade rätt 
att utnyttja viss stadsjord. En vret (jordlott) på Nötholmen var anslagen till borg
mästarna. De byttes ofta och rådstugurätten såg sig därför tvungen att 1632 fråndö-
ma Jacob Grellssons hustru vreten till de nya borgmästarna. Även 1636 protokoll
fördes att Johan Olsson inte tillät änkan efter borgmästare Hans Olsson att få bruka 
den. Jorden kunde också omvandlas till full äganderätt. Ar 1638 överlämnade rådet 
Kullsand till borgmästare Johan Olssons änka. Hon erhöll området utan att något 
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vederlag nämns, med motiveringen att Olsson dels låtit röja upp marken, dels arbe
tat för staden.39 

Enligt Jonas Selggren visar uppgifter från 1740 att fördelningen av stadsjorden 
skedde dels till ämbets- och tjänstemän, dels i proportion till vars och ens skatt till 
staden. Han konstaterar att det 1771 fattades beslut om att de änkor som betalade 
samma kontribution som sina avlidna män skulle få behålla jorden. Erlade de lägre 
avgift skulle de avstå jorden i proportion till denna, dock högst till hälften.40 Det 
verkar alltså som om jorden nu ingick i giftorätten och om änkan bara kunde använ
da den och betala kontribution, fick hon behålla den. Det är möjligt att denna be
stämmelse fastställde rådande praxis. Ett mål från 1697 tyder på en sådan utveck
ling. Borgmästare Carl Falck hade avlidit 1689 och två år senare uppbjöds gård 
med vretar för skulder till staden, kyrkan och enskilda. Efterlevande var änkan Eli
sabeth Birgersdotter Gadd samt några barn. I september 1697 försökte hennes 
svärson bokhållaren Henning Machey förmå staden att änkan skulle få behålla Ler
viks vreten: 

"Eljest påstod ... [han] att såsom en fattig borgareänka i staden efter dess 
mans död får behålla den vret, honom blivit tilldelt, så länge hon derföre 
belöpande skatt betala, dy förmodar han och att dess svärmoder som är en 
borgmästareänka så mycket mer bör njuta samma förmån". 

Men eftersom hon inte underhållit vreten eller dess hägnad, hade magistraten 
funnit det skäligt att tilldela vreten till någon annan "som honom [vreten] rätteligen 
hägna och bruka kan." Här var det frånvaron av nedlagt arbete som kunde motivera 
att änkan fråntogs, om inte ägande, så åtminstone dispositionsrätten av stadens 
mark. Änkan bodde på landstället Nyberg, som hon skuldsatte och tvingades sälja 
år 1700. Fem år senare dog hon på Gefle hospital, där hon blivit intagen för "dess 
fattigdom och elände".41 

Borgmästaränkor tycks i alla fall ha haft rätt till ett nådeår då deras män avled. 
Då Daniel Christiernin blev introducerad som borgmästare vid Valborgsmässoråd-
stugan 1675, menade Carl Falck att eftersom borgmästare Carl Bröms änka, Brita 
Hammarina, skulle njuta nådeår, hade inte staden råd att avlöna två borgmästare.42 

Inte bara borgmästaränkor, utan även rådmansänkor verkar ha njutit nådeår.43 Råd
man Jöran Peterssons änka Brita Andersdotter fick njuta av stadsägorna i Broäng 
"detta året, men sedan inte längre".44 

Stadens jord gick således inte i arv, även om undantag fanns då den kunde om
vandlas till full äganderätt.45 Den fördelades efter förmögenhet (skattekraft), eller 
efter ämbete. Det var alltså de övre skikten i staden, de med störst privat egendom, 
som kom i större åtnjutande av stadens jordar än andra. Då vi vet att de förmögnaste 
köpmännen beträdde stadens ämbeten och att de dessutom tillhörde en begränsad 
släktkrets, kan vi sluta oss till att kvinnorna i denna krets och deras giftermål var fö
remål för stark kontroll från giftomannens sida. Att bli gift var av utomordentlig 
betydelse för kvinnorna för att kunna uppnå en position som hustrur och matmöd-

46 rar. 
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Även om äktenskapet hade betydelse för männen, var det inte nödvändigt för 
dem att gifta sig för att uppnå en position. Med utbildning och rätta kontakter (även 
genom släktskap) kunde män uppnå ledande positioner i staden utan att gifta sig. 
Den ogifte Daniel Christiernin blev borgmästare i Gävle 1675. Hans tioåriga äm-
betsperiod blev ej särskilt lyckosam och han tog avsked 1685. Det är möjligt att 
hans position emot den andre borgmästaren Carl Falck ytterligare försämrades i 
och med att han var ogift, särskilt som flera medlemmar av Falcks familj aktivt var 
inbegripna maktstriderna i staden.47 Ett annat exempel på en man som gjorde karri
är utan att g ifta sig är Johan Unonius, av gävlesläkt, som efter studier i Uppsala 
blev rektor för gymnasiet i Gävle 1695.48 

1686 års lagkommission och arvsrätten 
11686 års lagkommission pläderade ordförande Erik Lindschöld och flera av leda
möterna för att lika arvsrätt för kvinnor och män skulle införas i samtliga stånd.49 

Enligt Christer Winberg omfattades ledamöterna av en medeltida bilateral släkt
skapstanke istället för av en patrilineär. Denna slutsats drar han när han jämför lag
kommissionens syn med hur adelns (gammaladelns) släktskapssystem 
förändrades från 1500-talet och framåt. Ett alltmer patrilineärt släktskapssystem 
växte enligt Winberg fram hos adeln, där man övergick från att räkna släktskap på 
både moderns och faderns sida till enbart faderns.50 

Här är det dock viktigt att lägga märke till att den patrilineära släktskapstanken 
omfattades av just den gamla adeln, medan många av ledamöterna i lagkommissio
nen, med ordförande Lindschöld i spetsen, var eller hade varit borgare och tillhör
de eller skulle komma att tillhöra nyadeln. Lindschöld var en adlad smedsson som 
gift sig rikt, med personliga erfarenheter av stadsrätt, och det borde ha inverkat på 
hans åsikter i frågan.51 För dessa "uppkomlingar", hade släktskapsförbindelser 
som ett led i en karriärstrategi stor betydelse.52 Att stödja reduktionen och/eller en
väldet var en viktig merit för att bli ledamot i lagkommissionen. Som ett led i re
duktionsbesluten hade kungen uppdragit åt kommissionen att börja sitt lagföränd-
ringsarbete med att först revidera Ärvda- och Giftermålsbalkarna.53 

I lagkommissionens protokoll och memorial framkommer tydligt hur skillna
der i synen på arvsrätten avspeglas i synen på släktskap, giftermålsstrategier, be
hov att hålla ihop egendom, samt i värderingen av kvinnors och mäns arbete och in
satser i samhället. 

Argumenten för att sonen skulle ärva mer än dottern stod för en patrilineär 
släktskapssyn. Det betonades att sonen var den som förde släkten och faderns 
namn vidare och därför ville man genom att ge honom mer jord än dottern undvika 
att egendom skulle hamna i en främmande familj.54 De som hävdade att dottern 
skulle ärva lika som sonen förde fram en annan släktskapssyn. Eftersom syskonen 
hade samma förbindelse i blodet fanns inga skäl till varför dottern skulle ärva 
mindre än sonen.55 
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Kvinnan fick inte kontrollera sin egendom. Därför handlade argumenten för 
lika arvsrätt också om relationer mellan män; mellan fadern och sonen och mellan 
fadern och svärsonen. Istället för att satsa på att sönerna skulle föra arvet vidare, 
skulle man satsa på svärsönerna. Om sonen fick tillgång till hela arvet och hade ett 
vanartigt sinne kunde det få ödesdigra konsekvenser. Då fördärvade han inte bara 
sig själv, utan kunde också förstöra sin familjs heder och förmögenhet. Ärvde dot
tern däremot, var hon satt under en förmyndare som såg till att egendomen hölls in
takt. Hon kunde inte heller självständigt välja sin äktenskapspartner, eftersom "en 
väl betänkt Fader... lärer [inte] söka sig en annan Man till Dottern än den som hen
nes medel väl förestå och Familjen till heder lämna kan."56 Fadern kunde således 
genom valet av måg bättre kontrollera att egendomen förvaltades väl, än om sonen 
fick hela ansvaret. Man kan ju inte välja sina egna barn! Mannens rätt att förvalta 
båda makarnas egendom var självklar och lika arvsrätt missgynnade inte mannen 
"ty vad han å den ena sidan till sin arvslott mister, det vinner han igen å den andra 
sidan genom giftermål..."57 

Detta stod i motsättning till behoven att hålla egendomen intakt och sekreterare 
Leijonmark, som var emot lika arv, menade att hemmanen skulle lida skada om son 
och dotter ärvde lika. Men likaarvsförespråkarna hävdade att en bonde fick bättre 
hjälp genom sin måg. Vidare framfördes att det i Sverige inte hade varit gängse 
med förstfödslorätt.58 Några ledamöter såg dock en fara i att fadern kunde luras att 
gifta bort sin dotter med fattiga män eller att egendomen kunde komma i utländska 
mäns händer. Leijonmark menade att denna rörlighet endast kunde gagna riket i 
städerna. På landet var det tvärtom varken nödvändigt eller bra.59 

I argumenten mot lika arvsrätt hänvisades till sedvanan. En lagändring skulle 
medföra att flera andra stadganden om egendomsfördelning mellan män och kvin
nor, exempelvis giftorätten, skulle behöva ändras. Det skulle innebära en omstör
tande förändring av både Giftermåls- och Ärvdabalkens grunder.60 Med hänvis
ning till lagstiftning från andra länder och till de gamla landskapslagarna, där man
nen ärvde mer än kvinnan, samt "Mankönets värdighet i sig själv", hävdades att 
mannen såväl i arvshänseende som "alltid någon förmån för qvinnan njutit."61 

I ordförande Lindschölds efterlämnade anvisningar för lagverkets bedrivande 
kan man utläsa att han ville skapa en gemensam lag för alla. Han menade att man 
inte behövde vara rädd för att ändra den gamla lagen, utan ville skapa ett nytt lag
verk.62 Eftersom stadslagen var yngre än landslagen, borde den korrigera landsla
gen.63 Det var enligt honom "underligt" att inte samma regler gällde på landsbyg
den som i städerna.641 argumenten för lika arvsrätt hävdades således att det var ab
surt "att en gammal orätt och galen vana fördenskull... skole ständig och oföränder
lig bliva, för det att hon gammal är — [eftersom] folkets natur och art att leva nu 
mycket sig förändrat."65 

Stormaktstidens många krig användes som argument för att mannen skulle ärva 
mer: 
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"Ty när det behjärtas av en Man medelst sin Svett och Blod Konungen och 
riket tjäna, sitt Fädernesland och de hemmavarande försvara, och Qvinna 
försöija och nära måste, skulle mångom mycket obilligt förekomma, att 
en Son, sedan han uti Konungen och Riksens tjänst sine medel tillsatt, vå
gat sitt Liv och Blod för sitt fädernesland, och ofta lam, lytt och krumpen, 
samt till sin hälsa förlorad hemkommer, så skall han intet njuta någon för
mån, eller större del uti Arvet än Systern, som emellertid uti god ro hem
ma suttit och sitt Bröd och uppehälle hos föräldrarne njutit. Varandes nu 
icke mindre än i förrige tider Mankönet bland Adelen och Bönderne för
pliktat, [att] när nöden och Riksens väl färd så kräver att följa sin Konung 
uti härfärd."66 

Mannen skulle således ärva mer eftersom han med blod och svett ställde upp för 
sitt fädernesland. Kvinnan, tydligen inte enbart adelskvinnan, satt bara hemma hos 
föräldrarna och njöt av deras bröd och omsorger! 

Mot dessa argument konstaterades att när mannen var ute i krig, var det kvinnan 
som skötte ekonomin hemma och såg till att hushållet fungerade, ja t.o.m. "förökas 
och tilltager."67 Kvinnan och mannen var olika av naturen och de kunde inte göra 
annat än det som naturens gåvor bestämt, och kvinnan hade förnekats den styrka 
och de gåvor som krävdes till Konungens och rikets tjänst.68 Det kunde även ifrå
gasättas om mannen var mer värd än kvinnan bara för att han krigade: 

"Vad och vidkommer Mankönets värdighet före Qvinnokönet, samt Man
nens förtjänst och meriter emot Konungen och Fäderneslandet, och det att 
Qvinnan försöija och nära måste, så äre alle desse mere pompeuse, än 
som reella... skäl, ty ens respekt och värde avgår intet där med..."69 

Likaarvsförespråkarna ifrågasatte även om mannens insatser för fosterlandet 
skulle innebära att han skulle ersättas privat, genom arv. Om en man hade tjänat sitt 
land, borde han istället ersättas med offentliga medel. Varken präster eller borgare 
behövde utföra militära plikter och detta faktum samt att lagkommissionens leda
möter främst gjort civil karriär inom byråkratin hade säkerligen betydelse för dessa 
ställningstaganden. Dessa skilda intressen och erfarenheter avspeglas också när ett 
stort motstånd hos bondeståndet och adeln förväntades mot att införa lika arvsrätt, 
eftersom en lagändring berörde "tvenne hela stånd i Riket."70 

Förespråkarna för lika arv motsatte sig föreställningen att hustrun försörjdes av 
mannen. Hon gjorde stora men annorlunda insatser i hushållets ekonomi. 

"Ty anser Man generationem eller multiplicationen Familliae, så haver 
Hustru därvid intet mindre del än Mannen... vad han införskaffar, det hål
ler hon samman; Det han med sitt svett och arbete förtjänar, det anlägger 
hon till hans eget gagn och nytta, och det kapitalet som han förvärvar, det 
ökar och fördubblar hon med sin flit och sin goda hushållning..."71 

Kvinnor och män var alltså olika varandra, men kvinnans insatser vid reproduk
tionen var lika stora som mannens och hon ansvarade för hushållet. Det hon gjorde 
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som kvinna skulle värderas lika högt som det mannen gjorde som man — eftersom 
mannen och kvinnan hade ingått kompanjonskap och kompletterade varandra.72 

Värderingen av kvinnors arbete kunde även användas som argument och för
klaring till att arvsreglerna skulle vara olika. I dessa argument ansågs kvinnans ar
betsinsatser i städerna vara viktigare än på landet. Mannen på landsbygden "måste 
merendels sin tjänst och flit och Arbete försörja Qvinnan, men i staden kan en 
Qvinnes Person uti Handel och Köpenskap nästan så mycket contribuera till Hu
sets uppkomst, som Mannen..."73 När hovkanslern besökte kommissionen, förkla
rade ordföranden lagkommissionens syn på att son och dotter borde ärva lika, men 
hovkanslern hade uppfattningen att skillnaderna i arvsrätt motiverades av kvin
nans arbete och kunskaper i staden.74 

Även kvinnans svagare ställning som arbetskraft kunde användas som argu
ment för lika arvsrätt. Hon hade inte lika lätt att på egen hand skapa sig ett yrke med 
inkomster som en man och därför skulle hon få det ännu svårare ekonomiskt om 
hon inte fick ärva lika mycket som honom.75 

Argumenten hos dem som förespråkade lika arv förde fram en syn på kvinnan 
och mannen som likvärdiga, men annorlunda. Mannen var norm. De var inte främ
mande för förändring, snarare kunde gamla regler förändras om de ansågs vara fel
aktiga. En mer hierarkisk inställning, där mannen uttryckligen var värd mer än 
kvinnan, framfördes av dem som förespråkade att mannen skulle ärva dubbelt mot 
kvinnan. I argumenteringen hänvisades till traditionen och behoven av att hålla 
egendomen intakt. 

När lagkommissionen diskuterade arvet, var de mycket väl införstådda med att 
kvinnan var under sin faders eller makes målsmans- och förmyndarskap och att 
ändringar i arvslagstiftningen i första hand handlade om relationer mellan män. I 
lagkommissionen handlade det om relationer mellan ämbetsmän och gammaladel, 
där den jordägande adeln under 1600-talet genom ett allt mer patrilineärt släkt
skapssystem och genom att begränsa kvinnors tillgång till egendom ville stärka sin 
makt. Adeln grundade sitt maktinnehav på ett i stort sett manligt jordägande, som 
legitimerades av deras insatser i krig. Rera av lagkommissionens ledamöter hade 
sin maktbas på grund av utbildning, eget arbete, handelskapital och förbindelser, 
också genom giftermål. Detta kan förklara likaarvsförespråkarnas vilja att också 
lyfta fram kvinnors arbete som värdeskapande. Motståndarna mot lika arvsrätt in
stämde i att det var riktigt att kvinnors arbete var betydelsefullt, men det gällde en
bart kvinnors arbete i städerna. I städerna var tänkandet om släkten annorlunda och 
paret utgjorde den centrala enheten, istället för som på landet släktlinjerna och sär
skilt manslinjen.76 

Kontroll av ogifta kvinnors egendom och giftermål 
Den ogifta kvinnan hade, i jämförelse med hustrur och änkor, minst befogenheter 
att råda över sin egendom, både enligt stads- och landslagen. Om föräldrarna var 
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döda, var hon satt under en förmyndare.77 Hennes omyndighet var dock inte full
ständig. Med 1686 års testamentsstadga fick giftasvuxna jungfrur "som til gott för
stånd och vetenskap komne äro" rätt att testamentera sina egna ihopsparade medel 
förutsatt att de gjorde det "utan tvång, lockande och en eller annans svikelige förle
dande."78 

Ett par ogifta kvinnor ansökte under början av 1700-talet hos Kungl. Maj:t och 
blev förklarade myndiga. De erhöll förvaltningsrätt över sin egendom och kunde 
söka och svara i civilmål.79 Enligt 1734 års lag fick inte förmyndaren sälja fast 
egendom utom för nöds skull och han kunde bara skifta den vid samtycke av när
maste fränder och domare. Lösöre som den omyndiga kvinnan själv behövde "bure 
avhändas till hennes nytta" medan kontanta medel skulle sättas på så bra ränta som 
möjligt.80 

I Gävle förekom vid några tillfällen förmyndare som tvistade om den ogifta 
kvinnans förmögenhet.81 De ogifta kvinnorna förekom ytterst sällan i fall som rör
de fast egendom. Kerstin Johansdotter verkar ha ärvt sina föräldrars gård och ställ
des till svars för sina döda föräldrars affärer.82 Ett annat belägg för att en ogift kvin
na ägde och förvaltade fast egendom är Sara Persdotter Wåghals. Hon skulle betala 
en skuld och som säkerhet sattes hennes fasta egendom i pant.83 Två ogifta kvinnor 
tycks ha fått ut arv i form av lösöre och en krävde att rätten skulle fastställa hennes 
identitet för att hon skulle få ut sitt arv.84 Sigrid Nilsdotter besvärade sig över att 
hennes bror hade sålt ett jordstycke utan hennes eller moderns vetskap. Detta hade 
dock skett för 30 år sedan medan fadern fortfarande levde, och dessutom varit ett 
byte. Därför hade inte Sigrid rätt att klandra försäljningen.85 Ogifta kvinnor kunde 
också genom eget arbete bli ägare av fast egendom. Enligt tänkeboken hade pigan 
Margareta år 1652 "förärats" ett smalt tomtstycke för sin tjänsts skull av borgmäs
tare Hans Önne.86 

Det förekom att rätten bevakade ogifta kvinnors intressen. Ar 1697 skulle Per 
Abrahamsson sälja en gårdstomt värderad till 250 daler. Men ännu hade inte hans 
styvdotter Annika fått ut sitt arv efter modern. Enligt arvsskiftet från 1681 skulle 
hon få 87 daler kopparmynt "i möderne". Detta hade nu inte infriats och när försälj
ning blev aktuell såg rätten till att hennes intressen bevakades. Ingen förmyndare 
nämndes explicit och Annika förekom inte heller själv i rätten. Rätten nöjde sig 
inte bara med att bevaka detta. Den menade att tomten för sitt fina läges skull möjli
gen kunde vara mer värd än 250 daler och krävde därför att den skulle auktioneras 
till "mästbjudande". Detta fall kan därför också ses som ett konkret exempel på hur 
övergången till en mer marknadsbaserad ekonomi kunde gå till.87 

Som vi ser kunde alltså ogifta kvinnor äga förvalta fast egendom, även om det 
var ovanligt. Marja Taussi Sjöbergs undersökning av Njurunda bekräftar den bil
den, även om hennes exempel liksom mina fall inte återspeglar någon aktiv förvalt
ning. I ett fall kunde en sjuk ogift kvinna testamentera bort hela sitt arv till brodern 
och hans hustru, mot att de skötte om henne. I ett annat fall hade en sjuk ogift kvin
na också testamenterat bort hela egendomen, men testamentet klandrades av en ar
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vinge. Liksom i Gävle var det vanligast i Njurunda att män agerade i frågor som 
rörde ogifta kvinnors egendom; mot slutet av 1600-talet representerades alltid 
kvinnan i Njurunda av någon manlig släkting eller av en nämndeman eller läns-

88 man. 

Val av äktenskapspartner 
Enligt den syn på äktenskapets ingående som framkommer i såväl stads- som 
landslagen, var det frågan om en ekonomisk förbindelse mellan makarnas släkter. 
Giftomannens ställning var stark och kvinnan kunde enligt de världsliga lagarna 
inte ens neka till äktenskap. Om hon gifte sig mot sin faders och moders vilja, kun
de hon gå miste om sitt arv.89 Även i detta avseende kan man se att det fanns skillna
der mellan stad och land. Omsorgen om egendomsöverföringen var enligt 
stadslagen inte det enda viktiga vid valet av maka. Burskap kunde också förmedlas 
genom hustrun. "Om en man från en annan köpstad eller ett annat land gifter sig 
med en kvinna, som är barnfödd i staden och har gård i staden eller hennes fader 
före henne, lämne han icke avgift för burskap..."90 

Under kyrkligt inflytande förstärktes kvinnans ställning så tillvida att hon kun
de neka till äktenskap.91 Kyrkolagen från 1686 gav kvinnan även rätt att neka till 
trolovning och föräldrarna skulle inte heller missbruka sin myndighet "för sin egen 
fördel, eller andre fåfänge orsaker" genom att förhindra barnen att ingå ett lagligt 
och ärligt äktenskap.92 Enligt 1686 år kyrkolag skulle en man som ville gifta sig in
hämta sina föräldrars råd och samtycke. Om föräldrar och son inte var överens, 
skulle saken avgöras av världslig domstol. Där skulle föräldrarna ange sina skäl 
och rätten kunde tvinga sonen att lyda föräldrarna.93 

När det gäller kontrollen av den ogifta kvinnans giftermål fanns två motstridiga 
synsätt i 1686 års lagkommission. Några med sekreterare Leijonmark i spetsen 
hävdade att till och med änkor och söner som saknade eget hushåll och anställda 
kvinnliga tjänstehjon inte skulle kunna välja partner självständigt samt att dottern 
skulle mista en del av den egendom hon själv sparat ihop om hon gifte sig mot fa
derns vilja. Andra menade att den ogifta kvinnan skulle ha rätt att säga nej. Hon 
skulle inte heller gå miste om arvet om hon gifte sig "ärligen" mot sina föräldrars 
eller giftomannens samtycke.941 de senare ståndpunkterna fanns även en slags rätt
visetanke, liknande den vi såg i diskussionen om lika arv. Ordföranden jämförde 
vid ett tillfälle kvinnans rättsvillkor med mannens och menade att det var "imbecil-
lati" att en man inte miste sitt gods för lägersmål utan endast för "crimen loese ma-
jestatis", medan en kvinna miste sitt arv om hon gifte sig mot sin faders vilja.95 

Lagkommissionen kom slutligen fram till att även i fortsättningen ge fadern rät
ten att göra dottern arvlös. Däremot diskuterade man vilka rättigheter en annan gif
toman än fadern skulle ha mot henne. Farbrodern skulle kunna göra henne arvlös, 
men om giftomannen var någon annan skulle en del av arvet tillfalla de fattiga.96 I 
1734 års lag behölls rätten att göra dottern arvlös. En annan giftoman hade samma 
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rättigheter om kvinnan hade arvsrätt efter honom. Om hon inte var hans arvinge 
skulle hon betala böter.97 

Giftomannens roll och betydelse hade naturligtvis samband med social och 
ekonomisk ställning. Det är rimligt att anta att vuxna ogifta kvinnor med egendom 
blev gifta.98 Från Gävle är det svårt att genom domboksmaterialet se hur det gick 
till i praktiken. Mål som rörde bröllop handlade om att överflödsförordningar hade 
överskridits. Såväl fäder som mödrar (änkor) ställdes till svars. Dessa mål antyder 
den starka grund som giftermålet utgjorde av tradition i samhället. Bröllopen var så 
viktiga, att brudens föräldrar anordnade mer överdådiga bröllop än vad lagen till-
iät." 

Från medeltiden över reformationen och inpå 1800- och 1900-talet strävade 
kyrkan efter att få kontroll om äktenskapet.100 Staten och kyrkan strävade efter att 
allt sexuellt umgänge skulle ske inom äktenskapet. Kyrkan var främst intresserad 
av att reglera sexualiteten och reproduktionen, medan statens intressen skiftade 
under perioden. Därför kom flera intressen i konflikt med varandra, på bekostnad 
av faderns och giftomannens makt och, som vi ska se längre fram i kapitel fem, un
der 1600-talet även på bekostnad av den ogifta modern och hennes barn. 

Giftorätt, äganderätt och kontroll av hustrurs egendom 

Giftorätt i sta d och på land 
Den ogifta kvinnan skulle ha en giftoman, som den blivande maken vände sig till. 

Giftomannen lämnade enligt formuläret i stadslagen ut sin dotter med följande 
ord: 

"Jag gifver dig min dotter till heder och husfru och till halva sängen, till 
lås och nycklar och till hälften av allt, vunnet och ovunnet, i penningar 
och lösören." Vidare stod det om "jord och lösören, på landet, som är i bo
haget, [att] det skall skiftas efter landslagen..."101 

Fast egendom hade en särställning i äktenskapet och det var inte bara arvsrätten 
som skilde mellan land och stad, utan även giftorätten och regler som rörde mor
gongåvan. Enligt landslagen hade kvinnan en tredjedels giftorätt och mannen två 
tredjedelar giftorätt i boet. Arvejorden räknades inte in i giftorätten, utan den var 
enskild och under bördsrätt. Här var det bara lösöret och egendom förvärvad under 
äktenskapet (avlinge) som räknades. I staden var giftorätten hälften av boet som 
ägdes gemensamt och den omfattade således både löst och fast, med undantag för 
jord och lösören på landet; där gällde landslagen.102 

Med äktenskapsförord kunde giftorättsförhållandena mellan makarna föränd
ras. Detta stadgades inte uttryckligen i lagen förrän i och med 1734 års lag. Men äk
tenskapsförord förekom i praxis redan innan 1734 års lag, där det grundades på 
domarregeln "förord bryter lag". Makar tycks till och med även under äktenskapet 
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ha kunnat träffat avtal, under villkor att detta skedde inför rätten och att hustruns 
fränder samtyckte. Enligt 1734 års lag stadgades dock uttryckligen att äktenskaps
förord skulle upprättas före vigseln.103 Här var det alltså giftomannen eller änkan, 
om hon gifte om sig, som tillsammans med den blivande maken beslutade om vad 
äktenskapsförordet skulle innehålla.104 

Skillnaderna i giftorätt mellan land och stad diskuterades i lagkommissionen. 
Ordförande Lindschöld ville att stadslagens syn på både den fasta och lösa egendo
men skulle omfattas av den nya lagen och att således även den fasta egendomen 
skulle ingå i giftorättsgodset. Han såg inte "rationen der till, att der en hustru haver 
penningar och lösören, får mannen strax 2/3, men haver hon trettio bondgårdar, 
skal han därav intet hava."105 Denna regel gällde enligt honom "allt för familjens 
skull", d.v.s. för att skydda hustruns släkt, vilket han tyckte var fel: "synes dock 
bättre anse giftermålen än familjen."106 Liksom när det gäller diskussionen om 
arvsrätten uttrycktes här en annorlunda syn på ägande och familj än hos gammala
deln. Denna syn där parrelationen var den centrala sammanföll dessutom väl med 
en karriärstrategi, där mannen har i sikte att gifta sig till egendom.107 

Reproduktionens betydelse för giftorätten 
För både stads- och landslagen gällde att samlaget konstituerade äktenskapet och 
att gemensamma barn gav berättigande till giftorätten. Änkorna fick således, både i 
staden och på landet, endast tillgång till giftorätten om de fött barn.108 

Bestämmelserna om morgongåvan skilde mellan landet och staden.109 Morgon
gåvan var mannens gåva till hustrun och kom således inte från kvinnans släkt. På 
landet hölls arvejorden och morgongåvan utanför giftorätten och änkan behöll all
tid morgongåvan, vare sig äktenskapet var barnlöst eller ej.110 Enligt stadslagen 
skulle gåvan ges på bröllopsdagen. Om äktenskapet förblev barnlöst behöll änkan 
morgongåvan. Fick paret däremot barn, ingick den i det gemensamma boet och 
blev en del av giftorätten.111 

Änkorna fick följaktligen enligt stadslagen inte tillgång till morgongåvan om 
de hade fött barn. Lizzie Carlsson menar att eftersom giftorätten i staden var lika, 
hade borgaränkan ändå vid mannens frånfälle en ganska god ekonomisk ställ
ning.112 Detta framfördes också som en förklaring i lagkommissionen. Eftersom 
kvinnans giftorätt utgjorde hälften av boet, ansågs det vara felaktigt om änkan 
dessutom skulle få behålla morgongåvan.113 

Reproduktionen hade således stor betydelse för hur giftermålet betraktades. 
Giftermålet ansågs därför inte som fullbordat förrän mannen och kvinnan haft 
samlag. Detta syns tydligt i giftermålsbalkens bestämmelse om mannens måls
manskap över kvinnann: "Sedan bonden och husfrun äro gifta och hava legat en 
natt samman i säng, då är han hennes målsman och äger att söka och svara för hen
ne, och ej förr"114 Med 1734 års lag var det dock vigseln som skulle vara avgöran
de: "Sedan man och qvinna sammanvigde äro, då är han hennes rätte måls
man..."115 
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Detta diskuterades i Lagkommissionen. Ordföranden menade att 
"Det är mycket, att det som gör mest, näml. hjärtelaget, skall ej hava gifto
rätt, utan det som är commune nobis cumbestiis [det som vi har gemen
samt med djuren]116, som är sängelag. Och när vi sätta på en sida Guds 
ordning, och på andre sidan det, som är minst, skall då det förre intet göra 
communionen, utan det senare?" 

Borgmästare Törne tillade att "Äktenskap är fuller för barns skull, dock kan 
ingen säga, att... icke äktenskap är emellan dem, som intet hopp om barn hava. " En
ligt ordföranden hade också praxis förändrats. "Nu är seden annan än förr, och i ty 
bör lagen ändras."117 

Gemensamt ägande eller särägande 
I det tidigmoderna Frankrike hade mannen enligt Barbara B Diefendorf som regel 
förvaltningsrätt över hustruns egendom. Han hade dock inte en oinskränkt rätt över 
den. Det fanns exempelvis stora begränsningar för honom att sälja egendomen. I 
Paris brukade vanligen hustruns egendom delas upp i en del som hon ägde själv och 
i en del som ägdes gemensamt med maken. Den gemensamma egendomen kunde 
maken sälja och köpa efter eget huvud. Hustruns samtycke krävdes om han ville 
sälja hennes "lineage property". Hos den jordägande aristokratin var kvinnornas 
hela egendom enskild och den skyddades mot försäljning. Om hustrun ägde stora 
egendomar och familjen kunde leva på avkastningen behövde ju inte mannen sälja 
jorden. Detta system var emellertid illa anpassat till de köpmannaklasser, där kapi
tal krävdes för investeringar.118 Gemensamt ägande svarade bättre mot deras be
hov, och Diefendorf konstaterar att det inte är förvånande att det var "the 
community property system that triumphed in the Civil Code."119 

Dessa två olika synsätt framkommer också för svenskt vidkommande i stads-
och landslagen och även här skulle liknande förklaringar kunna ges. I staden kräv
des rörligt kapital, men på landet skulle arvejorden bevaras åt släkten. Särägandet 
på landet behölls ända fram till den nya äktenskapslagstiftningen på 1920-talet.120 

När äktenskapet sågs som en allians mellan släkter dominerade linjetänkandet 
och där förde kvinnan och mannen sina släktlinjer vidare genom arv. Där blanda
des inte arvejorden in i giftorätten. Maria Sjöberg menar att i detta linjetänkande 
var "kvinnans 'funktion', till skillnad från mannens, endast... maktförmedlan-
de."121 Men där giftorätten omfattade all egendom var paret — kvinnan och man
nen — de grundläggande beståndsdelarna, utifrån vilka släktskapet räknades. Det
ta konstaterande står dock inte i någon motsatsställning till att kvinnan även i sta
den var en maktförmedlande länk, mellan fadern och maken. Den ogifta kvinnans 
ställning i stadslagen var ju också mycket svag. Inger Dübeck, som har redogjort 
för nordeuropeiska förhållanden under tidigmodern tid, konstaterar att "Uanset om 
saereje- eller faelleskabsordninger har vaeret dominerende, har ordninger med man-
dens enerådighed over formuedelene vaeret mere fremherskende end ordninger, 
som gav hustruen selvstaendig rådighed..."122 
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Försäljning, pantsättning och byte 
Även om mannen förvaltade kvinnans egendom, kunde han enligt lagstiftningen 
inte göra vad han ville med den. Medan reglerna på landsbygden begränsade man
nens möjligheter gentemot kvinnans och sin egen släkt, var hustrun i staden mer 
beroende av s in makes agerande och han kunde friare byta och förpanta jord. I 
stadslagens Giftermålsbalk saknas landslagens bestämmelser om att mannen inte 
fick byta hustruns egendom utan hennes och arvingarnas medgivande.123 Enligt 
stadslagen omfattade bestämmelserna om gäld all egendom, vilket medförde att 
hela boet skulle ansvara för gäld när maken dog.124 

Vid särskilda omständigheter kunde hustrun i staden ges ansvar att sälja eller 
förbruka fast egendom — när mannen tagits tillfånga av utländsk här, eller då de 
led nöd. Fattigdomen skulle dock inte ha uppkommit genom slöseri, genom "dob-
bel och annat dylikt." Dessa begränsningar gällde även för maken, som inte fick 
"förbruka" deras gemensamma egendom utan hustruns och närmaste fränders 
samtycke. Enligt landslagen skulle försäljningen ske enligt giftorättsfördelningen, 
d.v.s. en tredjedel av hustruns och två tredjedelar av mannens egendom. Om man
nen saknade egen jord fick han endast sälja hustruns jord för ett värde av sex mar
ker per år. Försäljningen skulle kungöras på tinget, där paret skulle ange vilket nöd
tvång som drivit dem till att sälja sin jord.125 

Skillnader mellan stad och land framkommer även i Jordabalkarnas bestäm
melser om hur försäljning eller förpantning av ärvd egendom skulle gå till. I staden 
skulle egendomen uppbjudas tre måndagar i följd. Därefter hade fäderne- respekti
ve mödernefränderna fjorton dagar på sig att bjuda på egendomen. Om mannen vil
le pantsätta ärvd egendom, skulle fränderna även här ha förtur. Kunde de inte låna 
ut pengar på egendomen, fick han vända sig till någon annan. Om mannen inte kun
de återlösa egendomen när skulden inkrävdes, skulle han vända sig till sina fränder. 
Kunde inte de betala, fick panthavaren behålla egendomen efter värdering av gode 
män.126 På landet skulle mannens och hustruns arvejord hembjudas till respektive 
fränder på tre häradsting. Därefter hade släktingarna en frist på "natt och år" att 
köpa jorden. När mannen ville sälja sin hustrus jord, måste han även sälja sin egen 
jord enligt samma fördelning som giftorätten, d.v.s. 2/3 av sin egen och 1/3 av hust
runs jord.127 

Bördsrättsbestämmelserna i stadslagens jordabalk vittnar om en likadan släkt
skapssyn som i landslagen, även om uppbjudningarna och därefter försäljningarna 
tilläts gå betydligt snabbare, fem veckor istället för två år. Giftorätten och arvet pe
kar däremot som vi sett tidigare mot ett annorlunda tänkande om släkten i staden, 
där paret och deras barn, kärnfamiljen, blev den centrala enheten, inte "linjerna". 
Möjligen ser vi här en, med Christer Winbergs benämning, "modern släkt", där 
släkten räknas utifrån individen. Den har inga klara avgränsningar, olika släkter 
lappar över varandra och släkten har ingen kontinuitet över tiden. Winberg konsta
terar ju också att "i själva verket är det normala att flera olika släkttyper existerar 
samtidigt".128 
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När det gällde bysättning, d.v.s. ett exekutivt tvångsmedel där en skuldsatt per
son berövades sin frihet för att tvingas uppfylla sin skuldförbindelse, stadgade 
Rådstugubalken att: 

"Alla män, vilka de än äro, eller deras egendom, utom de som äro i ko
nungens råd, eller riddare eller präster eller de som söka och fara i ko
nungens ärenden, skola by sättas... § 1. Byamans hustru må man ej by sätta, 
men båda deras egendom, häst eller vad hon har att fara med. Änka må 
man bysätta."129 

I 1734 års lag gällde samma regel; att inte hustru, men väl änka kunde bysät-
tas.130 Det kan alltså tolkas så att mannen ansågs ha fullt ansvar för de skulder som 
ingåtts under äktenskapet; hade hustrun ingått en skuld låg den under hans ansvar 
som målsman.131 

Mannens förvaltningsrätt kunde onekligen leda till ekonomiska problem för 
änkan när maken dog. En riksrådsresolution från 1678, som skulle gälla i hela riket, 
klargjorde hur man såg på hustruns (änkans) ansvar för de skulder den döde man
nen dragit på sig. Det sades uttryckligen att änkan inte kunde krävas på de skuldför
bindelser som mannen hade ingått före äktenskapet. Hon var även fri från ansvar 
om skulden var en följd av något brott som mannen hade begått. Både kvinnan och 
mannen skulle ensam svara för sina böter. Vidare skulle hustruns odaljord och fasta 
arvegods in i det längsta sparas, så länge det fanns annan egendom i boet att gälda 
med. Om andra medel saknades i boet och hustruns fasta arvegods kom ifråga som 
betalningsmedel, måste hon ha befunnits varit delaktig i skulden genom att sam
tycka till denna. När det gällde försäljning, stadgades att om maken hade sålt hust
runs arvejord, skulle hon få likvärdig egendom ur boet.132 

Fyra år senare kom en ny resolution där det framgår att praxis tillämpats olika. 
Än en gång klargjordes hur reglerna skulle tillämpas enligt landslagen. Enligt den
na skulle hustrun bistå skulder med en tredjedel av sin arvejord ifall avlinge (jord 
köpt inom äktenskapet) och lösören saknades i boet. Berodde skulden på exempel
vis brott eller slösande skulle överhuvudtaget inte hustruns del i boet användas. 
Däremot sades inget uttryckligen om att hustruns samtycke krävdes.133 

1686 års lagkommission om hustruns samtycke till skulder och försäljning 
Kravet på hustruns samtycke kritiserades starkt i lagkommissionen. Det låg en 
motsättning i vem som skulle skyddas — fordringsägarna, hustrun, arvingarna el
ler mannen. Hovkanslern konstaterade att kreditorerna tidigare i praxis hade tagit 
all egendom, men att det nu statuerats att hustruns egendom skulle skyddas. Han 
hävdade att omsorgen om kreditorerna var viktig och ansåg att arvingarna inte bor
de vinna mer än kreditorerna.134 

Lovisin var kritisk till att endast mannen skulle svara för skulder och hävdade 
att om han gifte sig med en fattig kvinna, skulle hon under äktenskapet njuta av sin 
del, medan ingångna skulder endast skulle komma honom till last.135 Han menade 
att det var "obilligt" att hustrun kunde ta del av vinsten, utan att behöva ansvara för 
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olyckliga omständigheter. Undantag skulle endast göras när en man genom brotts
ligt handlande hade skuldsatt sig; i sådana fall skulle hustrun inte anses vara delak
tig.136 Ordföranden varnade för att bestämmelsen kunde få svåra konsekvenser för 
mannen om hustrun dog. Vid bodelningen kunde den överlevande mannen mista 
sin del av giftorätten till skulder, medan kvinnans arvingar fick ta del av hennes 
egendom: "Så är det dubbel olycka, först att jag mist caution för mitt, sedan komma 
hustruns arvingar och taga vad övrigt är, och det jag värvt."137 

Man diskuterade hustruns underskrift. Ordföranden menade att hustrun borde 
betyga skulder med sin underskrift för att därmed bli ansvarig och få betala skulder 
även med sin del. Törne varnade dock för att om det skulle bli vanligt med hustrurs 
underskrifter "kan det lättel[ige]n vändas till hennes värsta."138 Assessor Hassel 
såg också en fara i att hustrun skulle skriva under eftersom hon "haver ej någon dis-
positio över sitt, varken löst eller fast, varandes hon såsom en pupill..." Han hänvi
sade också till att hustruns släkt hade rättigheter gentemot mannen.139 Lovisin me
nade att förordningen även medförde att hustrun genom sitt samtycke kunde sälja 
sin jord utan släktens medgivande. Ordföranden ansåg det vara betänkligt att en 
hustru skulle kunna sälja sin jord, särskilt om paret inte hade några barn. Detta kun
de vara till men för hennes släkt.140 

Omsorgen om kreditorer och arvingar framkommer även när lagkommissionen 
diskuterade äktenskapsförord. Förorden skulle inte hållas hemliga, utan göras of
fentliga, i rätten, för att värna barnens och kreditorernas rätt.141 Man diskuterade 
även om dessa förord skulle kunna ändras under äktenskpaet. Assessor Hassel me
nade att detta inte borde vara möjligt, eftersom "mannen haver hustrun att råda, [så 
kunde han] snart bringa henne till annat sinne, henne till skada..."142 

Ledamöterna uppmärksammade att det låg en motsättning i att hustrun kunde 
skriva juridiskt bindande avtal samtidigt som hon var under mannens målsman
skap. Även om lagkommissionen ifrågasatte mycket, bl.a. den ojämlika arvsför
delningen mellan män och kvinnor på landet, ifrågasatte de inte mannens förvalt
ningsrätt över hustruns egendom. Flera ledamöter i lagkommissionen ville att 
mannen skulle ha full frihet att disponera hustruns egendom, såväl på landet som i 
staden. Samtidigt ville de införa bestämmelser som skulle förhindra "slösare" från 
att "sitt gode förslösa".143 

11734 års lag behölls skillnaderna när det gällde giftorätten i stad och land. En
ligt 1734 års lag kunde inte mannen byta bort, förpanta eller sälja hustruns fasta 
gods på landet eller i staden, såvida han inte fått hennes "frivilliga ja och under
skrift, i tvenne gode mäns närvaro, eller hon för rätten det munteligt tillåter." När 
det gällde skulder ingångna före äktenskapet och skulder som uppkommit genom 
brott liknade bestämmelserna riksrådsresolutionen från 1678. Gemensamma skul
der under äktenskapet skulle i första hand betalas av gemensam egendom, men 
även enskild arvejord på landet kunde användas.144 
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Testamenten 
Kvinnan kunde enligt stadslagen på sin dödsbädd förorda vem som skulle vara för
myndare eller giftoman åt sin dotter. Antagligen förutsatte lagen här att kvinnan 
var änka. En annan tänkbar tolkning är att båda föräldrarna ansågs kunna utse en 
förmyndare och att lagstiftaren här förutsatte en rådande konsensus mellan man
nen och hustrun om hur barnen skulle vårdas och fostras samt om vilka personer 
som kunde vara lämpliga förmyndare. Enligt förmyndareordningen från 1669 
hade fortfarande båda föräldrarna rätt att i sina testamenten förorda vem som ska 
vara förmyndare åt sina barn, eftersom "Föräldromen, emedan de i livet äro, allena 
tillkommer råda för sina barn."145 

Enligt stadslagen hade kvinnan rätt att testamentera. Hon kunde även i sin yt
tersta timme gå ed på skulder etc.1461 och med 1686 års testamentsstadga försvaga
des hustruns ställning genom att det fastslogs att hon var beroende av mannens 
medgivande när hon ville testamentera: "En hustru som står under mannens våld 
och förmyndarskap, må med mannens rådfrågan och samtycke, av sin rätt och an
del, uti det som efter lag och denne vår förordning tillåteligt är, testamentera..." 
Hon kunde dock vända sig till den offentliga rätten om "mannen av egennyttighet, 
eller annan obillighet emot skäl vara hustrun häruti hinderlig."147 Denna bestäm
melse blev dock kortlivad och försvann i 1734 års lag, där både män och kvinnor av 
fri vilja och med gott förstånd kunde testamentera.148 

Makarna kunde även skriva inbördes testamente. Hovrättens praxis vacklade i 
denna fråga under 1600- och 1700-talet. Här ställdes frågan om ett gemensamt tes
tamente skulle betraktas som vilket annat testamente som helst, där reglerna om att 
individen alltid kunde ändra sig gällde, eller som ett bindande avtal, där den andre 
partens medverkan eller åtminstone vetskap måste finnas för att det skulle kunna 
ändras.149 Från Gävle finns inbördes testamenten, där syftet var att förhindra att 
arvsskifte skulle ske innan den efterlevande maken eller makan hade dött.150 Ende
ra partnern kunde också skriva testamente för att trygga den andres framtid. Olof 
Bengtsson Blå testamenterade till sin hustru att intill döddagar oklandrad besitta 
gården.151 Erik Svenssons hustru hade "på sitt yttersta i hans frånvaro" men i när
varo av fyra hustrur bett sin far att inte kräva ut något arv efter henne. Fadern, 
Baltzar Smed hävdade dock att hustrurnas vittnesskrifter var olagliga. Parterna in
gick förlikning och fadern fick 100 daler kopparmynt och en tunna råg av änkling
ar, 152 en. 

Mannens målsmans- och förmyndarskap 
Både stads- och landslagen stadgade att kvinnan kom under mannens målsman
skap vid giftermålet.153 Enligt Johannes Hellner förändrades innebörden i måls
manskapet vid medeltidens slut så att det mer började handla om förvaltningsrätt 
över egendom, än om att föra någon persons talan inför rätta.154 Den gifte mannens 
förvaltningsrätt blir även tydlig när lagen behandlar den ogifta kvinnans förhållan
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de till sin förmyndares förvaltning av hennes egendom. Först sedan hon blivit gift 
hade hennes make rätt att klandra köp eller byte av hennes jord.155 

Mannen var således inte bara sin hustrus målsman, i hans rättigheter ingick 
även förmyndarskap över den fasta egendomen. Hustrur förekom i rätten som kä
rande, svarande och vittne i alla frågor — utom då jorden berördes.156 Anu Pylkkä-
nen uppmärksammar att målsmanskapet, förmyndarskapet och giftomannainstitu-
tet inte var sammanlänkade institutioner som i den moderna rätten, där t.ex. myn
dighet och processbehörighet är praktiskt taget identiska.157 Gudrun Andersson 
och Maria Ågren skiljer mellan ogifta kvinnor, som var under förmyndare och gif
ta, som var under en målsman och menar att förmyndaren hade betydligt större 
makt över kvinnans egendom än målsmannen.158 Även min undersökning visar 
hur svag den ogifta kvinnans juridiska ställning var. Redan justitierådet Olivecro-
nas jämförelser mellan förmyndaren och målsmannen framhåller det särskilda 
konsensusbetonade perspektiv som omgärdar äktenskapet. När en omyndig blev 
myndig (eller en mö blev gift — min anmärkning) kunde förmyndaren ställas till 
svars för sitt handhavande av egendomen. Samma klara regler gällde inte i förhål
landet mellan man och hustru. Här förutsattes att mannen såg till parets gemensam
ma bästa när han förvaltade hustruns egendom.159 

Marja Taussi Sjöbergs resultat från Njurunda visar att hustrur kunde vara nog så 
aktiva i mål som rörde ekonomin, så länge det inte handlade om jord. Då var det 
männen som agerade även med hustruns jord och oftast utan hennes samtycke. I 
Njurunda beslöts 1682 att en hustru skulle betala sin mans skuld, med hänvisning 
till den kungliga förordningen från samma år. Taussi Sjöberg har inte funnit något 
fall där hustrun klagat på mannens handhavande av hennes egendom. Här pekar 
hon på att tinget antagligen inte var den rätta platsen att behandla tvister mellan ma
kar eftersom äktenskapet främst tillhörde kyrkans jurisdiktion. Det är snarare i 
skilsmässohandlingar vi kan se att makar hade olika åsikter om egendomsförvalt
ningen.160 

I dombrev, som finns bevarade i Gävle stads tänkebok under 1630- till 1650-ta-
let, såldes oftast jord eller gårdar med hustruns "goda råd och samtycke"161, "goda 
inrådande"162 eller liknande formuleringar. I 13 av 27 fall nämns hustruns sam
tycke uttryckligen, hennes inrådan syns i åtta fall, med "välberått" mod eller till
sammans med sin man vid tre försäljningar,163 medan hennes frånvaro som ens råd
givare endast syns vid tre tillfällen.164 Vanligen fortsätter texten i dessa dombrev 
lite längre ned med "ty avhänder han sig, sin hustru, barn och efterkommande...", 
men det förekommer även formuleringar som pekar på ett samagerande mellan 
mannen och hans hustru: "avhänder de sig, sina barn..."165 

Vid några tillfällen lämnade även barnen eller mågen samtycke eller råd.166 

Även hustruns syster lämnade råd och samtycke vid två tillfällen. I det första fallet 
tycks systern ha varit ogift167, men i det andra var hon gift. Enligt det senare köpe
brevet sålde kyrkoherden Johannnes Lithovius i Ärentuna "med sin hustrus och 
hustrus systers råd, ja och samtycke" sin svärfaders gård för 300 daler kopparmynt. 
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Här var det alltså inte svågern som nämndes i den första meningen, utan hans hust
ru som också var den egentliga medarvingen. Längre ned i brevet bekände kyrko
herden att han "med sin hustru samt med sin svåger, vällärde herr Per Gubbe" hade 
uppburit pengarna. Därför avhände "han sig med sin hustru och barn samt hans 
svåger med sin hustru och barn och bägge deras efterkommande arvingar" gården 
till köparen herr Hans Campanius "med sin hustru, barn och efterkommande ar
vingar..."168 

Det finns inte något som tyder på att männen agerade annorlunda med egendom 
på landet eller i staden, såväl vretar på landet som tomter i staden fick i regel hust
runs inrådan och samtycke. Vid ett antal tillfällen finns uppgifter om att gården el
ler jorden kommit i parets ägo genom hustruns arv. När inga hustrur alls finns 
nämnda i dombreven och när det nämns att mannen säljer sitt arv, har jag tolkat det
ta som att han antingen var ogift eller änkling.169 Däremot finns det endast en för
säljning där det framgår att mannen var gift och att det var hans arv som såldes. Vid 
den försäljningen samtyckte inte hustrun, utan hon nämndes först i brevets andra 
del, där det konstaterades att mannen sålde vreten med "sin hustru, barn och efter
kommande arvingar."170 Vid flera andra tillfällen går det inte att utläsa ur breven 
om egendomen som såldes var mannens arv eller om den hade köpts under äkten
skapet. Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser om skillnader mellan kvin
nors och mäns ärvda egendom. En tänkbar tolkning är att det var ovanligt att man
nen sålde sitt eget fasta arvegods. När han gjorde det, sågs inte egendomen som ge
mensam och då var inte hustruns inrådan eller samtycke nödvändigt. En annan 
tolkning är att det inte var lika nödvändigt att notera när det var mannens arv för
säljningen handlade om. 

Man kan konstatera att råden och samtyckena gavs av dem som stod i närmaste 
tur att ärva, och av dem nästan alltid hustrurna samt ibland barnen. Ett äldre ägan-
debegrepp framkommer där framförallt hustrun men även barnen och andra ar
vingar var delägare i egendomen.171 Därför sålde mannen inte bara "sin" egendom, 
utan även deras. Köparen tillägnade sig inte heller enbart egendomen för egen del, 
utan också för sin "hustru, barn och deras efterkommande arvingar" till evärdelig 
egendom.172 Hustrurs samtycke behövdes inte och förekom heller inte från köpa
rens sida.173 Endast i ett fall nämns en hustru som köpare. Liksom i det refererade 
fallet ovan var det en mans svägerska som i det första ledet nämndes som den age
rande, här som köparen. Olof Håkansson hade med sin hustrus inrådan sålt ett vret-
stycke de ärvt efter hennes föräldrar för 100 daler till hans "hustrusyster". Brevet 
presenterades dock av svägerskans man Anders Olsson och längre ned i texten av-
hände sig Olof Håkansson vretstycket till honom, hans "hustru såsom sin svägers
ka..."174 

Enligt protokollen i domboken tycks männen däremot ha agerat på egen hand, 
eller i varje fall ansåg inte rätten det vara nödvändigt att notera hustruns råd eller 
samtycke. Om man hårdrar tolkningen av vissa uttalanden, ägde inte kvinnan nå
gonting alls i boet. Att hennes arv tillhörde mannen framkommer i de fall där ma

— 59 — 



ken tvistade om sitt arv efter svärföräldrarna, och där arvet nästan utan undantag 
beskrevs som mannens egendom. Denna syn framkommer också i tänkeboken och 
i bouppteckningar, där hustruns man nämndes som arvinge efter hennes föräldrar. I 
tänkebokens dombrev var det mågarnas delar som värderades, inte döttrarnas.175 

Från Gävle ser vi alltså hur maken betraktade hustruns arv som sitt, men också 
att hustruns godkännande krävdes vid försäljning av jord. När det gäller arvsrätten, 
verkar dock hustrur under vissa omständigheter ha varit och ansetts vara rättsligt 
kapabla att tvista om sin arvsrätt. Man kan fråga sig varför hustrur i dessa fall inte 
företräddes av sina män. Några bodde inte i Gävle, och därför var det möjligen mer 
praktiskt att företrädas av en fullmäktig eller sända skrivelser än att maken före
trädde dem. I de andra fallen kanske maken var bortrest eller opasslig. En annan 
möjlig förklaring är att hustrurna var änkor.176 Endast i ett fall nämndes en make, 
hustru Margareta Larsdotters man, och han befann sig inte i Gävle: 

Hustru Margareta Larsdotter var gift med Samuel Hansson vid Sala silvergruva 
och företräddes i rätten år 1673 av fullmäktigen Hans Olofsson. Hon fordrade att 
hennes syster Brita Larsdotters arvedel skulle utbetalas av gårdens nuvarande in
nehavare Uhne Johansson. Rätten konstaterade, efter förfrågan hos bergmästare 
Behms skrivare, att de personers "tillstånd" som hade underskrivit cautionen för 
hustru Margareta, var gott. De var alla ärliga, riktiga och välbehållna män — i syn
nerhet Per Andersson "som är en kapitalist" och god för några tusen daler koppar
mynt. Gården hade sålts av änkan Kirstin Olofsdotter till Uhne Johansson, och av 
honom skulle 275 daler kopparmynt betalas till Margareta, men de övriga kraven 
kunde inte rätten tillgodose, eftersom änkan som sålt gården var så fattig. All hen
nes egendom hade gått till gälds betalning, förutom den lilla egendom hon fått be
hålla på grund av kreditorernas goda vilja.177 

Vid ett tillfälle verkar en hustru ha tillåtits handla med jord. I januari 1633 lät 
stadssyndicus Benjamin Skepperus hustru Dordi uppbjuda ett jordstycke till för
säljning, som hon hade köpt.178 Dordi var en omgift änka. Detta var dock enda 
gången som hon agerade i samband med fast egendom. Två veckor senare angav 
protokollet att "Benjamin uppbjöd ett vretstycke 2 gången."1791 den nya mannens 
målsmanskap ingick ansvaret för änkans eller hennes döde mans tidigare affärer 
och skulder.180 Dordi Nilsdotters döde man, Erik Olsson, hade efterlämnat stora 
skulder som hon och hennes nye man, Benjamin Skepperus, fick överta. Tydligen 
hade Dordi och Erik upprättat ett testamente som angick änkan Brita salig Jacob 
Bertilsson och befallningsmannen Elias Persson. Vad detta exakt innehöll och vil
ka anspråk dessa personer ställde, går inte att utläsa ur protokollen. Enligt tänkebo
ken hade Brita menat att en åttondel borde undantas från gården som skattats och 
värderats mellan Dordi och hennes förre mans arvingar. Änkan Brita hade vid flera 
tillfällen kallats till rätten för att svara vad hon haft att invända mot testamentet, 
men hon hade inte inställt sig. I dessa ärenden var det Benjamin som agerade, inte 
hans "kära hustru, hederlig och gudfruktig dannekvinna".181 
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Genom ingiftet blev alltså svågern eller mågen delaktiga i hustruns familjs eko
nomi. De kunde bevilja hennes fars eller mors försäljning av fast egendom. De 
manliga syskonen samt svågrarna sålde gårdar, tomter och jord. Svågrar och mågar 
kunde också låna av hustruns bröder och fäder.182 

Bland de mer välbärgade stadsborna blandades de tre tidigare beskrivna ägan
de- och nyttjandeformerna av fast egendom i Gävle, d.v.s. egna tomter i staden, 
egna lotter på landet samt stadens jordar. Man kan fråga sig om gemensamt ägande 
hade någon reell betydelse för kvinnans ställning som hustru. Det finns inget i tän-
keboken från åren 1630- till 1650-talet som tyder på att gävleborna agerade annor
lunda med tomter i staden än med lotter på landet. Även fast egendom i staden 
skyddades genom uppbuden. Börden hade fortfarande betydelse och det var därför 
viktigt att notera varifrån egendomen ursprungligen kommit, åtminstone när det 
handlade om hustruns arv. Ägandet var alltså inte ännu renodlat individuellt. Hust
runs del i egendomen skyddades alltså på två sätt mot försäljning: genom hustruns 
inrådan och godkännande samt genom uppbuden. Skulder uttogs dock av hela 
boet. 

Överhuvudtaget slås man av hur långsamma processerna kring försäljning av 
fast egendom var i Gävle. Christer Winberg har visat hur två motstridiga intressen 
förekom under denna tid, å ena sidan att bevara jorden inom släkten till ett så lågt 
pris som möjligt, å andra sidan att ge säljaren ett marknadsmässigt pris. Ett sätt att 
komma runt låga priser var att som tillägg ge vängåvor. Vängåvor kunde också fun
gera som ersättning till en bördeman eller också som en ren gåva.1831 Gävle gavs 
vängåvor i form av textilier, men även i spannmål, salt och kontanter.184 Flera gavs 
uttryckligen till hustrun som vängåva, "i stillo" och vid ett par tillfällen "förärades" 
hon den. Inte en enda änka som sålde fick några vängåvor. Hur kan vi då tolka det
ta? Här skulle gåvans andra funktion, som en ersättning till närmaste bördeman (el
ler arvinge) kunna vara en förklaring. Dessa gåvor till hustrun skulle alltså kunna 
tolkas som en form av "belöning" för att hon samtyckt till mannens försäljning. 
Samma tolkning skulle kunna göras i det fall där en förmyndare sålde sina omyndi
gas gård. De fick också en vängåva.185 

Så länge mannen hade förvaltningsrätt över boet, om än med vissa begräns
ningar, antingen av kvinnan själv eller hennes släkts intressen, blir gemensamt 
ägande eller särägande egentligen ganska abstrakta begrepp så länge makarna le
ver.186 Först när en av makarna dör eller vid skilsmässa, blir giftorätten intressant 
och därmed även äganderätten. Därför borde giftorätten ha haft störst betydelse för 
änkans villkor. Det går dock inte att utesluta att gemensamt ägande och kvinnans 
storlek på "lotten i boet" hade betydelse för hustruns och mannens relationer till 
varandra.187 

Giftoman — man eller kvinna? 
Att vara giftoman ansågs som ett privilegium. De släktskapsrelationer som upp
kom genom giftermålet var viktiga för att upprätthålla släktens position och sociala 
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anseende. Vid de offentliga brölloppsfesterna som gav hög social prestige, funge
rade giftomannen som släktens huvudman.188 Maria Sjöberg framhåller giftoman
nens roll i överföringen av egendom, och hur giftomannen och den tilltänkte 
maken samagerade i makt skapande relationer.189 

Enligt stadslagen var giftomannen kvinnans far och mor, eller om de var döda, 
släktingar enligt arvsordningen i ärvdabalken, "eller den som fader eller moder på 
sin dödsdag med fulla vittnen tager till förman för henne eller hennes egendom."190 

Landslagen stadgade att giftomannen skulle vara "man och ej kvinna, dock med 
moders råd." Om fadern var död, prioriterades manliga släktingar på fädernesidan 
framför dem som fanns på mödernesidan. Därtill saknade såväl modern som fa
dern rätten att själva utse giftoman på sin dödsdag.191 Prioriteringen av släktingar
na på fädernesidan kan förklaras med att den fasta ärvda egendomen aldrig ingick i 
giftorätten. Makens arvejord tillföll alltså inte änkan, och därför skulle hon inte 
heller besluta om döttrarnas giftermål. 

Stadslagen rangordnade inte hustrun och mannen i detta fall, utan det verkar 
som om de gemensamt skulle besluta över dotterns giftermål och därmed även om 
egendomsöverföring. Här återfinns antagligen den största skillnaden jämfört med 
landslagen när det gäller kvinnans rättigheter. Enligt landslagen hade ju inte ens 
änkan rätt att vara sin dotters giftoman. Varken mannens målsmanskap eller för
myndarskap medförde således en fullständig omyndighet för hustrun, eftersom 
andra stadganden gav kvinnor vissa rättigheter, i stadslagen allra tydligast när det 
gällde vem som kunde vara giftoman. 

Lagkommissionens ledamöter konstaterade också att stadslagen och landsla
gen skilde sig åt i detta avseende. Mannens målsmans- och förmyndarskap gav an
ledning att ifrågasätta moderns rätt att vara giftoman. Assessor Lilliemark påpeka
de att "Moder är dock under mans förmynderskap". Lovisin höll med och menade 
att det var fel att upphöja modern genom att ge henne den makt som giftomanna-
skapet gav.192 Enligt Lindschöld gällde detta när fadern levde. "Modern kan ej gi
vas makt att gifta bort sin dotter, när fader lever, ty att modern är med honom aegal 
och parallell kan ej vara rimligt eller hava lika makt över sina barn."193 

Ledamöterna diskuterade andra bestämmelser i giftermålsbalken för att utröna 
om modern kunde vara giftoman. Det gick att finna belägg både för och emot 
ståndpunkten. Borgmästare Törne menade att det verkade som om hon kunde vara 
det och hänvisade till bestämmelsen (GB. 3) om straffet för dem "som tager man 
mot moders vilja..." Lovisin framhöll däremot att "fader sättes till giftoman, särde
les för de ceremoniers skull, som uti cap 5:0 står, att fadern skall giva ut dottern."194 

Det verkar dock som om lagstiftaren i detta avseende till slut ville ge kvinnan de 
inskränkningar eller rättigheter hon hade enligt andra stadganden i lagen. I 1734 
års lag försvann moderns rätt att vara g iftoman jämsides med mannen i staden: 
"Fader är sine dotters giftoman, och moder må där till råd giva." Detta stadgande 
klargör vem som har makten i äktenskapet. Änkan, vars rättigheter nu lagfästes på 
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andra punkter, fick nu också rätt att även på landsbygden vara giftoman: "Är fader 
död; då är moder med skyldasta fränders råd..."195 

I stadslagen ser vi alltså att (föräldra)parets intressen var viktigare än de som 
männen i släkten hade.196 Även 1686 års Kyrkolag förutsatte att föräldrarna agera
de gemensamt i frågor om barnens giftermål. Man kan säga att 1734 års lag klarare 
definierade kvinnan som myndig eller omyndig än den medeltida lagstiftningen. 
När det gäller giftomannen kan man misstänka att lagen fastställde rådande praxis, 
d.v.s. att hustrurna även tidigare var med och påverkade besluten, såväl i staden 
som på landet, men att det var mannen som fattade det avgörande beslutet. Det är 
också rimligt att anta att änkor redan tidigare åtminstone kunde påverka dotterns 
giftermål på landsbygden, även om deras val av mågar formellt var underställda en 
manlig släkting. Som jag påpekade tidigare, förutsatte giftomannaskapet att det 
fanns ekonomiska tillgångar och intressen hos föräldrarna, särskilt hos fadern. I 
kapitel 5 kommer detta förhållande att diskuteras närmare under "lägersmål". 

Änkors kontroll över egendom och val av 
äktenskapspartner 
I flera av lagstiftningens rättigheter eller begränsningar för kvinnor förekom inga 
specificeringar av kvinnors civilstånd, när det exempelvis gällde testamenten, 
skatter, vittnesmål, edgång etc. I andra delar av lagstiftningen hade civilståndet 
stor betydelse för kvinnans rättsliga ställning. Änkor intar här en speciell position. 
Änkan hade genom giftermålet avlägsnat sig från sin faders beskydd och målsman
skap.197 När mannen dog var det till honom som hon relaterades. Som vi sett tidiga
re var änkans ställning beroende av om det fanns barn i äktenskapet, då fick hon ut 
sin giftorätt. Där ogifta kvinnors handlingsutrymme kunde begränsas av förmyn
dare eller giftoman och hustrurs av sin make, förekom inte någon sådan man för än
kan att underordnas personligen.198 

Både stads- och landslagen ger intrycket att änkeståndet endast var intressant 
att reglera när det gällde arvsskiftet — och då var det i minst lika hög grad med ar
vingarnas (barnens) rättigheter för ögonen. Deras arvedel skyddades så länge än
kan var ogift av "fränderna" och skulle skiftas ifrån om hon gifte om sig. Däremot 
står inget uttryckligen om vem som skulle förvalta barnens egendom så länge de 
var omyndiga. Bestämmelserna om förmyndare och målsman i lagen förutsätter att 
båda föräldrarna är döda.199 

Änkans ställning som förmyndare åt sina barn försämrades i och med 1669 års 
förmyndareordning. Skillnaderna var nu också uppenbara mellan änklingens och 
änkans rättigheter. När modern dött, var änklingen barnens förmyndare. Han måste 
dock göra två likalydande "inventarier", varav den ena skulle gå till mödernet eller 
rätten och den andra skulle behållas av honom själv. Om fadern gifte om sig var han 
fortfarande förmyndare över barnen, men i större frågor som rörde barnens upp
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fostran och egendom var han skyldig att rådfråga moderssläkten. Änkan hade vis
serligen rätt att förvalta barnens egendom med nästa fränders råd, varav hälften 
skulle komma från faderssläkten. Men om det uppstod en tvist mellan modern och 
fränderna, och om rätten ansåg att modern inte var "nyttig för barnen", kunde hon 
fråntas rätten att förestå dem och någon annan kunde tillsättas "behållandes rättig
heten dock likväl modern alltid den vördnad, som efter naturen och lag henne med 
rätta tillkommer." Om änkan gifte om sig, miste hon förmyndarskapet över barnen. 
Barnens förmyndare skulle dock inhämta änkans råd om uppfostran och egendo
men och modern kunde även behålla barnen i sitt hus om hon ville. De skulle i "bäs
ta vilja och förening" samarbeta om barnens underhåll. Modern hade också rätt att 
kontrollera att förmyndaren förvaltade barnens egendom på ett bra sätt och om hon 
inte var nöjd med förvaltningen, kunde hon stämma inför rätta.200 

Enligt ett förslag från lagkommissionen 1690, skulle fadern ha rätt att genom 
testamente utse en medförmyndare för den efterlevande modern. Denna rättighet 
tycks dock inte ha förekommit i praxis.201 

1734 års lag stadgade visserligen att "Enka ràde sig och gods sitt sielf'. Men 
med barnens egendom var det annorlunda. Änkan skulle "förestå sina barn och the-
ras gods, med nästa fränders, eller förmyndares råd." Om hon gifte om sig skulle 
hon frånträda förmyndarskapet.202 

Änkans rättsliga ställning försämrades i några avseenden under 1600-talet. 
Som jag nämnde tidigare har Christer Winberg pekat på hur adelskvinnans ställ
ning försämrades när änkan förlorade sin dispositionsfrihet över morgongåvan 
samt genom fideikommissen.203 

Även hennes rätt att själv besluta om att ingå nytt giftermål och med vem ifråga
sattes. I lagkommissionen ifrågasatte Leijonmark om en änka verkligen var kapa
bel att välja sin partner. Hon var sin egen målsman, men det "är ofta betänkligt nog 
att dem särdeles unge och lättsinnade en sådan frihet giva; och [frågas?], om icke, 
när sådan casus existerar, skulle vara gott, att där till i lagen correction sättes för 
dem, som synas skulle sådant behöva."204 

Här ställdes även frågan om och när sonen själv skulle besluta om sitt giftermål. 
Om sonen bodde i sin faders hus, var det inte självklart att han själv kunde besluta 
om vem han skulle gifta sig med. Samma synsätt menade man borde gälla änkan. 
Lovisin hävdade att: "Mig synes sons och änkas giftermål wara lika: der näst bör 
anses, om son är i faders våld eller ej." Även borgmästare Cameen framförde denna 
åsikt och menade att änkan ofta bodde hos sin far och därför måste lyda honom. As
sessor Lilliemark menade dock att även om dottern alltid skulle visa sin fader vörd
nad så var hon "per matrimonium emancipata" (genom giftermålet befriad från 
hans makt).2051 och med 1734 års lag fick inte en son eller änka som bodde hos för
äldrarna gifta sig mot deras vilja "av förakt och sidvördnad."206 Här fanns således 
inskränkningar i både änkans och den vuxne sonens myndighet. 

Från Gävle kan vi se att änkan kunde underhålla och uppfostra barnen när man
nen dog, medan förmyndarens uppgift var att se till att barnens arvedel skyddades 



när änkan gifte om sig.207 Tvister löstes nu mellan änkans nye man och barnens för
myndare.208 Den döde mannens tidigare affärer följde med änkan in i det nya giftet 
och då blev mannen ansvarig för skulderna.209 Även när mannen gifte om sig, såg 
man till att barnens arv skiftades. Förmyndare utsågs dock aldrig för barnen.210 

Enligt Anu Pylkkänen förekom det sällan att egendomen på den finska lands
bygden avvittrades när änkan ingick nytt gifte. Därför tvingades barnen kräva sin 
arvedel av styvfadern vid tinget.211 Överhuvudtaget var det sällsynt att arvet skifta
des. Hemmanet kunde övertas av en son medan föräldrarna levde. Döttrarna ärvde 

212 endast utägor. 
Även Marja Taussi Sjöberg vi sar att änkor i Njurunda kunde stanna kvar på 

hemmanet om barnen var minderåriga och sköta det under barnens förmyndares 
överinseende. Men änkan hade ingen giftorätt i mannens jord. Hade hon egen jord 
kunde hon uppbjuda sig med den för sytning på tinget. Eftersom kvinnor ofta ärvde 
mindre än män, blev ersättningen vid sytningen ofta väldigt liten. Så liten att "fat
tigdomen lurade i ålderdomen".213 

Enligt diskussionen i lagkommissionen fanns det en allmän förekommande 
praxis i städerna som innebar att vid den ena partnerns frånfälle behöll modern eller 
fadern husen och löste ut barnen.214 Så var antagligen fallet också i Gävle om eko
nomiska möjligheter fanns, beroende också naturligtvis på om änkan var tillräck
ligt ung och krafterna räckte till att driva en rörelse. Annars överläts antagligen rö
relsen på en son eller en måg.215 Barnen hade ansvar för sina gamla föräldrars väl
stånd. Detta ansvar ledde till konflikter, mellan föräldrar och svärsöner, mellan 
bröder och svågrar eller mellan bröder. Formella sytningskontrakt förekom, där 
änkan mot uppehälle och omvårdnad upplät sin egendom till en son eller svär
son.216 

Änkorna fick behålla hälften av makarnas gemensamma egendom.217 Om ma
karna varit välbärgade, medförde detta att vissa änkor kunde föra en ganska god 
ekonomisk tillvaro efter makens frånfälle — såvida han inte var skuldsatt.218 Både 
i bouppteckningarna och i domboksmaterialet från Gävle framkommer att kredito-
rernas krav gällde hela den gemensamma egendomen och att fordringarna skulle 
delas proportionellt mellan arvingarna.219 Här var änkan beroende av kreditorernas 
eller arvingarnas goda vilja om hon inte skulle hamna på fattighuset. Svårigheter 
att på egen hand driva en rörelse kunde även leda till att änkorna skuldsatte sig än 
mer och slutligen tvingades lämna gården.220 Änkorna kunde naturligtvis också 
använda rätten för att kräva in makens fordringar, vilket de ofta gjorde. En änka 
krävde till och med in sin döde svärfars fordringar.221 

I tänkebokens dombrev, där köp och försäljning av fast egendom stadfästes, kan 
också änkors förhållande till egendom utläsas. I tio fall mellan 1640 och 1656 sålde 
de en rödning, vret eller gård, ofta på barnens eller mågens inrådan eller med deras 
samtycke.222 Här var det vanligare att arvingarna gav råd och samtyckte än när män 
sålde egendom. 
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Enligt lagen utföll inte giftorätten om paret saknade gemensamma barn. När 
Jon Olssons gård värderades "syskonen emellan", tycks visserligen inte styvmo
dern ha fått ärva, men å andra sidan blev hon inte heller utslängd från sin "stuffu 
uppå samma tomt", utan den "blev henne uti hennes livstid efterlåtit."223 Här ser vi 
exempel på hur den sociala omsorgen kunde fungera i praktiken. Jon Olssons änka 
hade alltså ingen giftorätt efter sin man eftersom de saknade gemensamma barn. 
Hon verkar inte ha fört med sig så mycket in i boet och saknade troligen i stort sett 
någon egen egendom att falla tillbaka på. Enligt lagen skulle hon ha fått en mor
gongåva av mannen, men någon sådan nämns inte. En annan möjlighet är att det 
fanns ett testamente efter mannen, där han ville trygga hustruns ålderdom, men inte 
heller något sådant nämns. Värdet av hennes nedlagda arbete kan också ha beak
tats, även om inte detta framgår som en anledning. Här ser vi möjligen exempel på 
humanitet, att de här barnen inte ville slänga ut styvmodern "på gatan" trots att la
gens bokstav egentligen gav dem den rätten.224 

Änkor sålde och pantsatte egendom, och deras egendom värderades.225 Där
emot kunde de sällan komma i besittning av ny egendom. Undantaget var Isak 
Behms änka Maria som hade fordringar på Jacob Persson. Från tänkeboken i augu
sti 1639 får vi veta att hon fick hans gård värderad till 200 daler kopparmynt "till 
sin betalning."226 Detta mål går att följa tillbaka i domboken. Där ser man att går
den uppbjöds första gången av "Isak Behms hustru" i juni 1633.227 Några år senare 
visades den handskrift som skulden grundades på i rätten, vilken var utgiven av 
Isak Behm 1627. Efter 1633 var det Isak Behms son som agerade i saken.228 Detta 
fall är ett exempel på hur svårtolkat materialet kan vara. Uppgiften från tänkeboken 
pekar ju på att Jacob och änkan Maria haft affärer ihop, och att hon därför fick över
ta hans gård. Av protokolltexten i domboken ett antal år tidigare får vi dock veta att 
det var en skuld till hennes man som var ursprunget. 

En annan pantaffär är också svårtolkad. I juli 1631 uppbjöd för första gången 
hustru Maria Isak Behm "Rackemyran" som Nils Jönsson hade pantsatt henne.229 

Två månader senare uppbjöd borgmästaren Nils Jönssons vret andra gången som 
"pantsatt var Isak Behm".230 Ytterligare två månader senare har subjektet försvun
nit från protokollstexten, där det står att "uppbjöds Nils Jönssons vret 3 gången 
som Isak Behm hade i pant".231 

Hur ska vi nu tolka detta? Jag vet inte om Isak Behm levde 1631, men utifrån 
detta kan vi inte dra några säkra slutsatser.232 Vad vi dock kan konstatera är att Isak 
Behm aldrig förekom i några andra ärenden i rätten. Därför håller jag det för troligt 
att hustru Maria Behm var änka redan 1631 och när sonen Baltzar blev vuxen fick 
han ibland företräda hushållet. Hur som helst kan vi åtminstone konstatera att det 
första fallet där Maria Behm kom i besittning av Jacob Perssons gård hade en lång 
historia bakom sig som startade när hennes man levde och som inte fick ett slut 
förrän hennes son 1633 börjat agera i frågan. Det handlade således inte här främst 
om änkans eget agerande, utan om följderna av mannens handlande som såväl än
kan som sonen fick överta. 
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I ett annat fall kom en änkas ekonomiska intressen i konflikt med en mans. 
Borgmästaren i Hedemora, Daniel Pålsson,233 hade lånat 95 rdlr. till Per Gunnars
son, som satt sin halva vret i Sätra i underpant. I oktober 1641 begärde Daniel Påls-
sons fullmäktige Håkan Andersson ett dombrev på vreten eftersom Gunnarsson 
inte "efter avsked och terminer är betalt". Enligt stadens protokoll hade dock Per 
Gunnarsson köpt vreten av salig Lars Bertilssons änka Kirstin, och han hade inte 
ännu betalat hela köpesumman till henne, vilket hon skulle ha beklagat sig över i 
rätten. Därför hade hon inte gett honom något köpebrev på vreten. "Då bad han 
henne om lite dilation... dermed hon gav sig tillfrids, dock begärde av rätten, att 
dombrevet måtte emellertid bliva förbudit och intet utgivas, förrän hon sin betal
ning först riktigt bekommo..." på 30 daler kmt och 1 skeppund stångjärn. Det kon
staterades att Daniel Pålsson genom flera olika fullmäktige tidigare antingen krävt 
att få tillbaka pengarna eller också få dombrev på vreten. "Stadens män" frågade 
Gunnarsson om han hade pengar att återlösa vreten med. "Men [eftersom] man för
nam intet annat än idel uppskov, kunne rätten den främmande mannen intet längre 
uppehålla utan tillsade honom dombrev och fasta uppå den halva vreten han i pant 
hade. Betalte och så till h. Kirstin Lars Bertilssons halvparten av de penningar hon 
hade att fordra av Per Gunnarsson, nämligen 25 dir. kmt."234 

Rätten stödde sitt beslut på Stadslagens Köpmålabalk 10. Enligt denna skulle 
jord eller guld uppbjudas tre måndagar i följd och därefter stå osåld i 14 dagar.235 

Dessa krav uppfylldes mer än väl då panten uppbjudits vid rådstugan tre gånger 
mellan juli och november 1639.236 Redan i april samma år offentliggjordes att 
Gunnarsson hade satt vreten i underpant för skulden. I protokollet angavs att han 
köpt den, men inte av vem eller när.237 Under denna period förekom inte änkan 
Kirstin i rätten. Hon hade inte heller tidigare försökt använda sig av rätten för att få 
fullständigt betalt för vreten.238 Enligt ett brev från 1644, hade Per Gunnarsson satt 
den andra halvan i pant till Hans Finlöv, även han från Hedemora. Även i detta fall 
hade Gunnarsson inte betalat tillbaka sin skuld, och därför tillföll panten Finlöv.239 

I detta fall nämndes inte änkan Kirstin eller hennes krav, antagligen hade de tillgo
dosetts tidigare. Man kan i alla fall konstatera att i det förra fallet kunde rätten be
stående av de ledande männen i staden, antagligen för att upprätthålla goda kontak
ter med borgmästare och råd i Hedemora, gå in och betala en skuld.240 

Som vi vet sedan tidigare förekom inte änkor som rådsmedlemmar eller borg
mästare. De bevittnade aldrig några transaktioner med fast egendom och de före
kom heller aldrig som värderingsmän. Den bild av änkors agerande som framkom
mer ur domboken och tänkeboken är att de handlade i en situation de hade svårt att 
förändra, där de snarare "reagerade" än agerade i ekonomiska frågor.241 Deras än
kestånd verkar inte heller ha varit någon god förutsättning för att expandera ekono
miskt. Den ena förklaringen är rent ekonomisk. Hushållsekonomin förutsatte ett 
par som delade upp arbete och ansvar och när den ene maken inte fanns kvar var det 
således svårare för den efterlevande att klara sig. När maken dog skulle dessutom 
boet skiftas och fordringsägarna krävde in boets skulder. Den andra förklaringen är 
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rättslig. Eftersom ingen kvinna var en rättslig person på samma sätt som en man, 
missgynnade detta änkornas förutsättningar. De kunde visserligen använda rätten 
för sina syften och de verkar inte ha bedömts annorlunda än männen, deras rättsliga 
kapacitet ifrågasattes inte heller.242 Däremot tilläts de inte medverka till eller på
verka de spelregler som de verkade inom. För detta var kvinnorna beroende av 
mäns agerande. 

Jag menar att resultaten pekar mot nödvändigheten av att problematisera hus-
hållsföreståndarskapet och att inte nöja sig med att konstatera att endast en person 
kunde vara hushållets ansikte utåt och dess ledare — mannen medan han levde och 
änkan när han dog. En sådan syn leder exempelvis Barbara Diefendorf till att hävda 
att hustrur var rättsligt inkapabla just för att de var gifta, inte för att de var kvin
nor.243 Även Gudrun Andersson och Maria Ågren lyfter fram hushållets funktion 
för förståelsen av kvinnors ställning i förhållande till egendom och makt under äld
re tid. Med hänvisning till Anders Florén hävdar de att den person som "råkade 
föra hushållets talan utåt... kom i åtnjutande av den makt ägandet gav."244 

S0lvi Sogner och Hilde Sandvik menar att änkornas rättsliga "status" måste ha 
haft betydelse för kvinnosynen, eftersom "sivilstatus mer enn kj0nn satte grensene 
for hva kvinner kunne gj0re."245 Att civilståndet hade en oerhört viktig betydelse 
för kvinnan visar ju också denna studie. Frågan är om vetskapen att hustrun möjli
gen skulle överta något av mannens roll när hon blev änka hade någon större bety
delse för hennes ställning som hustru, eller varför inte för hennes ställning som 
kvinna? Detta är en mycket intressant, men svår fråga att svara på. Maria Sjöberg 
vänder på resonemanget och frågar sig hur man ska kunna förstå änkans ställning 
som hushållsföreståndare i det äldre samhället, med tanke på de begränsningar 
ogifta och gifta kvinnor mötte. Kvinnan kunde vara en mer eller mindre defekt man 
— och minst defekt skulle då änkan vara: 

"kvinnornas sociala könstillhörighet — genus [var] flytande, medan 
männens var konturfasta och bestämt avgränsade. Därför kunde kvinnor
na i princip 'göra vad som helst' — bara det inte kullkastade maktord
ningen mellan kön — vilket heller inte kunde ske, så länge allt utfördes i 
relation till männen."246 

Denna bild av änkan — att det fanns gränser för hennes makt — bekräftas av 
min studie. Försämringarna i änkans ställning under 1600-talet kan delvis förkla
ras med demografiska förändringar. Alltför många starka änkor hotade kanske att, 
om inte kullkasta, så åtminstone rucka på rådande maktrelationer mellan kvinnor 
och män. Amy Ericksons undersökning av ägoförhållanden i England visar att än
kor i de lägre grupperna ofta fick ärva mer än vad lagen föreskrev. Enligt henne låg 
det i samhällets intresse att undvika att änkorna skulle hamna i fattigdom och nöd. 
Men när det gällde de allra rikaste och mäktigaste grupperna, begränsades änkor
nas ägande och ekonomiska makt på olika sätt.247 Samma förhållanden kan också 
förklara varför adelskvinnans ställning försämrades i Sverige under 1600-talet. 
Krigen som medförde många adelsmäns tidiga död, adelns ökade jordägande och 
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makt och under århundradets slut en utveckling där jorden alltmer kom att bli en 
handelsvara, gjorde sammantaget att hennes ställning måste försvagas — hon fick 
inte ha för stor makt.248 

Ett system som byggde på hushållet, vars grund var parrelationen, gav änkan in
citament att gifta om sig eller överlåta hushållsföreståndarskapet på en son eller 
svärson, trots sin "frihet".249 De demografiska förhållandena under 1600-talet 
gjorde dock en sådan strävan svår. 

Med reformationen hade den gifta kvinnan upp värderats, men änkans roll var 
problematisk. Helst skulle hon så fort som möjligt gifta om sig. Kenneth Johansson 
pekar här på att hennes sexuella erfarenheter var hotande, bl.a. därför inrättades in
stitut som änkekonservering, d.v.s. att en man gifte sig med änkan efter en präst el
ler hantverkare för att kunna få verka inom det yrke han utbildats i.250 

Frekvensen av omgiften skulle kunna användas som ett mått på hur stark än
kans ställning var.251 Men bilden kompliceras av de demografiska faktorerna. So
ciala orsaker kan också förklara en låg omgiftermålsfrekvens. Fattiga änkor var 
inte tillräckligt attraktiva på äktenskapsmarknaden. Även åldern hade betydelse. 
Forskning har visat att det var vanligare att yngre änkor gifte om sig än äldre.252 

Detta är inte särskilt förvånande. "Valet" att inte gifta om sig kan också ha berott på 
en omsorg eller pliktkänsla gentemot nästa generation, det vill säga arvingarna. 
Det låg antagligen inte i vuxna söners eller svärsöners intresse att modern ingick 
nytt gifte.253 Som vi har sett och kommer att se i nästa kapitel kunde de också beva
ka änkornas, och därmed sina egna, intressen på olika sätt. 

Min undersökning visar också att de ekonomiska villkoren skilde starkt mellan 
olika änkor i staden vid makens frånfälle. Lagstiftningen inskränkte inte deras rät
tigheter till att kunna leva ett någorlunda självständigt liv, även om möjligheterna 
ibland saknades. För änkor på landet gav den grundläggande uppdelningen i 
kvinnligt och manligt ägande, där kvinnor i regel ägde både mindre och sämre, än
korna små förutsättningar att leva ett drägligt liv som ogifta, aktiva "myndiga" 
kvinnor. Denna bild styrks av Taussi Sjöbergs undersökning av änkorna i Njurun-
da.254 Jan Samuelsson, som har undersökt adelsänkors ekonomiska ställning under 
perioden, kan visa att de var stora jordägare på 1640-talet. Men det är inte i kraft av 
sitt jordinnehav de bemärkte sig under århundradet. Samuelsson lyfter fram ett an
tal adelskvinnors viktiga bidrag till bruksnäringen och manufakturindustrin och 
konstaterar att det inte bara var nya grupper av män som stod för detta nya, utan 
även kvinnor ur den gamla adeln. Han antyder att änkorna kan ha gjort affärerna av 
ekonomiskt nödtvång.255 Möjligen blev änkornas val av ekonomiska strategier en 
följd av begränsningarna av deras jordinnehav under århundradet, att de helt enkelt 
hade relativt sett lite arvejord att förfoga över, men desto mer lös egendom. 

Barbara Todd har jämfört två olika områden i England där de ekonomiska vill
koren var olika för änkor och visat att det inte finns några enkla samband mellan 
änkans tillgång till jord ("free bench") efter makens frånfälle och hennes ekono
miska handlingsfrihet. I det traditionellt agrara Long Wittenham fick änkan visser
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ligen behålla mannens "manorial" jord såvida hon inte gifte om sig (efter 1590), 
men hon hade små möjligheter att öka sina inkomster. Snarare är det allmänna 
mönstret att änkan vid sitt frånfälle fått det sämre och att jorden överförts på en son. 
Änkan fungerade mer som en förmedlare av jord mellan män än som en egen eko
nomiskt handlande individ. 

I Sutton Courtenay var ekonomin mer stratifierad och det fanns fler utkomst
möjligheter än jordbruk. Här tillämpades inte systemet med "freebench", och vill
koren för änkorna var olika. Flertalet var fattiga och jordlösa, men för de änkor som 
trots allt ärvde fanns större möjligheter än i Long Wittenham. De kunde sälja och 
köpa jord, fungera som pantlånare och investera i t.ex. malttillverkning. Todd pe
kar på fler skillnader mellan områdena, exemplevis att ekonomin i Long Witten
ham var på tillbakagång medan den i Sutton Courtenay var expansiv. I denna ex
pansiva ekonomi hade också kvinnorna en mer självständig roll i produktionen än 
bondhustrurna. "In that case, this evidence would suggest that work roles, rather 
than property rights, were more influential in determining women's social posi-
tion."256 

Sammanfattning 
I detta kapitel är det främst kvinnans förmedlande ställning som har lyfts fram. Hur 
hon som ogift både i lagstiftning och rättspraxis var mycket beroende av sin för
myndare eller giftoman. Ogifta kvinnor eller deras förmyndare förekom mycket 
sällan i Gävle rådstugurätt i frågor som rörde egendom. Av detta kan man dra slut
satsen att ogifta kvinnor inte fick ta del av sitt arv i praktiken. Om de hade en större 
förmögenhet, blev de bortgifta. 

Enligt stadslagen var giftomannen kvinnans far och mor. Landslagen uteslöt 
t.o.m. änkan från att kontrollera sina döttrars giftermål. Kvinnan hade rätt att neka 
till äktenskap enligt kyrkan, men gifte hon sig mot giftomannens vilja kunde hon 
gå miste om sitt arv. Lagkommissionen ifrågasatte stadslagens stadgande att hust
run skulle vara likställd med mannen när dottern skulle giftas bort. Mannen var ju 
hennes målsman. Denna jämställdhet försvann också i 1734 års lag, enligt vilken 
fadern skulle besluta om dotterns giftermål, dock med moders råd. 

Lagstiftningen förutsatte att mannen hade förvaltningsrätt över hustruns egen
dom, med vissa inskränkningar. Gifta kvinnor förekom inte som aktiva parter i 
ärenden som rörde fast egendom i Gävle, med undantag för några som krävde att få 
ut sitt arv. Här framkommer snarare bilden av hur deras män såg på egendomen 
som gemensam och att de i egenskap av förvaltare ibland till och med benämnde 
hustruns arv som sitt. I Gävle var det alltså inte intressant för rådhusrätten att notera 
om hustrun intygade eller gav sitt samråd till mannens försäljning. Däremot visar 
dombreven ur tänkeboken, att hustruns inrådan/samtycke förekom i praxis på 
1630-, 40- och 50-talet. Vid försäljning av fast egendom gav hustrun sitt medgi
vande, oavsett om egendomen var ärvd eller förvärvad. Möjligen kan det vara så att 
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hustrun inte behövde godkänna sin mans affärer när han var arvingen. Särskilt ut
satta var dock de hustrur vars män hade ingått skuldförbindelser. De var beroende 
av fordringsägarnas goda vilja vid mannens frånfälle. 

Där ogifta kvinnors handlingsutrymme begränsades av förmyndare eller gifto
man och hustrurs av sin make, förekom inte någon sådan man för änkan att under
ordnas personligen. Lagen gav henne egentligen inga rättigheter. Däremot reglera
des förvaltningen av barnens egendom. Med förmyndarordningen 1669 kunde hon 
fråntas förmyndarskapet över deras egendom. Vid omgifte skulle arvet skiftas 
ifrån och förmyndare för barnen utses. 

Änkorna snarare "reagerade" än agerade när det gällde fast egendom, antagli
gen på grund av de faktiska ekonomiska villkor de levde under. Deras rättsliga ka
pacitet att ingå juridiskt bindande avtal om fast egendom på egen hand ifrågasattes 
inte. Däremot tilläts de aldrig medverka som värderare, bevittnare, etc. och därför 
utestängdes de från att påverka de ekonomiska spelregler de verkade inom. 

Människor i staden hade andra möjligheter än ägande av fast egendom för att 
skapa sig ett välstånd, genom exempelvis rörligt kapital, förbindelser och utbild
ning. När det gäller arv, giftorätt och gemensam/enskild egendom i äktenskapet, 
var skillnaderna stora mellan stad och landsbygd. I staden ärvde söner och döttrar 
lika, på landet ärvde söner 2/3 och döttrar 1/3.1 staden var giftorätten häften av boet 
för mannen och hustrun. Såväl den ärvda som den förvärvade egendomen var ge
mensam. På landet hade inte mannen och kvinnan giftorätt i den andres arvegods. 
Giftorätten fördelades inte heller lika, utan kvinnor hade 1/3 och män 2/3 giftorätt i 
boet. Kvinnan hade dessutom rätt till en morgongåva som hon fick av mannen. 

Under 1600-talet försökte adeln stärka sin makt på olika sätt, bl.a. genom att be
gränsa kvinnors ägande- och förfoganderätt till jord. De många krigen medförde 
ett antal rika och mäktiga änkor som hotade den patriarkala ordningen och deras 
makt över egendom begränsades, bl.a. genom en förändring av morgongåvan. Den 
enväldige kungen Karl XI:s reduktion på 1680-talet begränsade dock adelns jord
ägande och makt. Han tillsatte också 1686 års lagkommission. 

Skillnaderna i hur ägandet fördelades mellan kvinnor och män på landet ifråga
sattes av lagkommissionen, till förmån för reglerna i stadslagen. Man kan se att fö
respråkarna för lika arvsrätt tillhörde den uppåtsträvande ämbetsmannaklassen 
med erfarenheter av stadsrätt, vars intressen sammanföll med handelskapitalets. 
De stod också den enväldige kungen nära. De som förespråkade att män skulle ärva 
mer än kvinnor framförde den jordägande gammaladelns intressen. Båda sidor var 
dock väl införstådda med att kvinnan var under mannens målsmans- och förmyn
darskap. Skillnaderna i lagstiftningen liksom diskussionen i lagkommissionen pe
kar mot att paret var och sågs som den centrala enheten i staden, medan männen i 
släkten, särskilt på den manliga sidan, hade en större betydelse på landet. Hustrun 
var närmare knuten sin man i staden och mannen var mer beroende av hustrun. För
hållandet var på sätt och vis mer komplementärt och mindre patriarkalt i staden än 
på landet. På landet var det avgörande för änkans välstånd om hon hade någon egen 



arvejord när mannen dog, därför var hennes släktlinjer bakåt betydelsefulla. I sta
den var det förstås en fördel om änkan ägde arvejord, men av lika stort, om inte 
större värde var att mannen hade kunnat driva en rörelse som inte behövt belånas 
alltför mycket. 

Noter 
1. JM Bennett, Women in the Medieval English Countryside : Gender and Household in Brigstock 

Before the Plague, New York and Oxford 1987. 

2. M Murray, "Property and 'Patriarchy' in En glish history", Journal of Hi storical Sociology, 
1989:4, s 313 ff. 

3. Erickson 1993, s 5, 186, 224. 

4. Winberg 1985, s 34 ff. 

5. Murray 1989, s 320. 

6. Sjöberg 1997, s 172 f. 

7. Murray 1989, s 320. 

8. ibid, s 316. 

9. ibid, s 320. 

10. För förändringar under tidigmodern tid, se t.ex. Winberg 1985, s 203 ff; M Ågren och K Johans
son, "Ekonomiska brott och egendomsbrott", Normer og social kontroll i Norden ca. 
1550-1850: Domstolene i samspill med lokalsamfunnet, Rapport E, Det 22. nordiske histori
kermöte, Oslo 13.-18. august 1994, red. KT0nnesson, Oslo 1994, s 134; Taussi Sjöberg 1996, s 
161 ; A Pylkkänen, "Kvinnan, hushållet och rätten: Regionala variationer i stormaktstidens Fin
land, Historisk tidskrift, 1994:3. 

11. MEStL Àrvdabalken 1 ( i fortsättningen ÄB .l), MELL ÄB. 1, KrLL ÄB. 1. 

12. Å Holmbäck o ch E Wessén, Svenska landskapslagar: Tolkade o ch förklarade för nutidens 
svenskar. Femte serien: Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk 
och Bjärköarätten, Stockholm 1946, s XCVI och s 464; 1734 års lag ÄB. 2:1. Enligt Elsa Sjö
holm kan man inte se arvsreglerna som traderad e folk liga traditioner, utan som resultat av 
skriftlig reception och under inflytande av juristers verksamhet. (E Sjöholm, Sveriges medel
tidslagar: Europeisk rättstradition i politisk omvandling, Lund 198 8, s 46.) Enligt Gerhard 
Hafström kan ursprunget till lika arvsrätt sannolikt sökas i hanseatisk rätt. (G Hafström, "Hatt 
och huva", Rättshistoriska perspektiv: En bukett uppsatser från fem decennier, Rättshistoriska 
studier, tionde bandet, Institutet för rättshistorisk forskning, Serie H, Stockholm 1984, s 75.) 

13. Se t.ex. Family and inheritance: Rural society in Western Europe 1200-1800, eds. J Goody, J 
Thirsk and E P Thompson, Cambridge 1976; M Anderson, Approaches to the history of the 
Western family 1500-1914, London 1980. För ett svenskt exempel, se E Zernell-Durhân, Arvet 
och hemmanet: Generationsstrategier i det norrländska bondesamhället 1700-1895, (opubl. 
lic-avhandling vid Institutionen för historia, Umeå universitet 1990). 

14. M Taussi Sjöberg, "Mellan far och make: Ägandet, arvet och kvinnorna" , Bryta, bygga, bo: 
Svensk historia underifrån, red. G Broberg, U Wikander och K Åmark, Stockholm 1994, s 51 ff. 

— 72 — 



15. H Gunneng, "Kvinnlig arvsrätt under svensk medeltid: en forskningsrapport", Manliga struktu
rer och kvinnliga strategier: En bok till Gunhild Kyle, red. A Göransson och B Sawyer, Göte
borg 1987, s 87. 

16. B Sawyer, Kvinnor och familj i detforn- och medeltida Skandinavien, Skara 1992, s 60. Jämför 
med Sjöholm 1988, s 127 f., som menar att införandet av dotters arvsrätt hänger samman med 
att kollationsplikten då blir gällande, d.v.s. att hemgiften ska återföras vid arvsskifte. Detta låg 
bl.a. i kyrkans intresse, som i annat fall riskerade att gå miste om medarv. 

17. B Sawyer, "Viking Age Rune-Stones as a Source for Legal History", Nordiske Middelalder-
lover: Tekst og kontekst, Rapport fra seminar ved Senter for middelalderstudier 29.-30. nov. 
1996, red. A Dybdahl og J Sandnes, Trondheim 1997, s 43 ff. Att det är olika maktintressen det 
handlar om och inte en utveckling är viktigt att poängtera, jfr. med Anu Pylkkänen, som menar 
att ett företräde för äldsta sonen och mannens linje skulle vara ett äldre, mer kollektivistiskt drag 
än den bilaterala släktskapsuppfattningen. (Pylkkänen 1994, s 384 f.) 

18. MEStL ÄB. 3. Samma ordning gäller för landslagen: MELL ÄB. 3. 

19. Liksom fallet är i landslagen, går inte barnbarnsbarn före bak- och sidoarv. (Sawyer 1997, s 43.) 

20. MEStL ÄB. 1 och 2. Jämför med MELL ÄB. 1 och 2. 

21. KrLLÄB. 3. 

22. Sjöberg 1997, s 171 f. 

23. 1734 års lag ÄB. 3. 

24. Morgongåvans omvandling till endast nyttjanderätt bestod i 1734 års lag. (H Petersson, Mor
gongåveinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 årslag, Stockholm 1973, s 300.) 

25. Genom kusinäktenskap, syskonbyten etc höll borgerskapet egendomen så intakt som möjligt, 
trots lika arvsrätt (A Göransson, "Kön, släkt och ägande: Borgerliga maktstrategier 
1800-1850", Historisk tidskrift, 1990:4, s 535 ff.); Winberg 1985, s 39 ff. 

26. Pylkkänen 1994, s 369. 

27. BB Diefendorf, "Widowhood and remarriage in sixteenth-century Paris", Journal of family 
history, 1982:7:4, s 384; B B Diefendorf, Paris City Councillors in the Sixteenth Century: The 
Politics of Patrimony, Princeton, New Jersey 1983, s 303; B B Diefendorf, "Women and proper
ty in ancien régime France: Theory and practice in Dauphiné and Paris", Early Modern Concep
tions of Property, eds. J Brewer and S Staves, London and New York 1995, s 174; M C Howell, 
Production and Patriarchy in Late Medieval Cities, Chicago 1986, s 44; M Nazzari, Disappea-
rence of the dowry: Women, families and social change in Säo Paulo, Brazil, Stanford 1991; 
Göransson 1990, s 535 ff. Lika arvsrätt tillämpades även vid medelklassens formering (se t.ex. 
L Davidoff and C Hall, Family fortunes: Men and women of the English middle class 
1780-1850, Chicago 1987, s 206.) 

28. Se t.ex., S Norrhem, Uppkomlingarna: Kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige och Europa, 
Umeå 1993, s 36 f.; J Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekono
mi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611, Lund 1993, s 123 ff.; Å Karlsson, 
"Enväldets politiska elit. Släkt- och äktenskapsband inom rådskretsen 1680-1718", Historisk 
tidskrift, 1997:4, s 590 ff.;L Müller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800: A Com
parative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, Uppsala 1998, s 245 f. 

29. K Stadin, Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar: Borgarnas sociala struktur 
i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680, Uppsala 1979, s 137 ff; R Hed
lund, Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet: En socialhistorisk studie, Västerås 1980, s 
124 ff. Mikael Svanbergs undersökning av företagare i Sundsvall under 1800-talet visar att de 
män som gifte sig med hantverks- eller hantverkardöttrar i staden lyckades avsevärt bättre än 

— 73 — 



andra med sina företag. (M Svanberg, Giftermålsmönster och yrkeskarriärer: Företagarna i 
1800-talets Sundsvall, opubl. avhandlingsavsnitt vid Institutionen för historia, Umeå universi
tet 1997, s 16.) 

30. Brännman 1979, s 84 f. 

31. Roper 1991, s 31 ff. 

32. Arvsärenden berörs ofta i såväl dombok som tänkebok, men det är sällan vi där får veta hur arvet 
verkligen fördelades i praktiken. I bouppteckningar finns vissa arvsskiften bevarade där man 
kan se hur arvet fördelades lika mellan syskon. (HLA, Gävle stadsarkiv, F II: 1 1655-1699, t.ex. 
pag 58 ff.). Även från tänkeboken ser vi att arvet fördelades lika (T 480705). Det förekommer 
inga uppgifter som tyder på att arvet fördelades på annat sätt än enligt lagen. Att storleken på ar
vet inte är föremål för tvister, pekar även det mot att arvet skiftades enligt lagen, åtminstone om 
kvinnan var gift. I annat fall borde hennes man ha krävt att arvet skulle delas enligt lag. (jfr. även 
not 217). 

33. Denna egendom kunde förvärvas genom köp (T 390316, T 390308, 390715). 

34. T 480705. 

35. Se t.ex. avskrifter från tinget i Hille socken av arvsskiften av eg endomen Nynäs. ("Nynäs", 
Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening, 1900-1901, s 4 ff.) Även arvsskiften i bo
uppteckningar visar att den fasta egendomen på landet skiftades enligt landslag. (HLA, Gävle 
stadsarkiv. F 11:1 165 5-1699, se t.ex. pag 43 ff.) 

36. G Hobroh, "Till landställenas äldre historia i Gävle", Från Gästrikland, 1949, s 82 ff. 

37. J Selggren, Om Jord hörande till och under Gefle Stad, Gävle 1888, s 9 ff. 

38. Brännman, 1979, s 108 ff. 

39. ibid, s 82 ff. T 380518. 

40. Selggren 1888, s 15 f. Detta förhållande menar han var en av orsakerna till varför nya borgare 
fick vänta 25 till 30 år för att få jord. 

41. 970911; "Borgmästare i Gefle. (Ur rektor Selggrens efterlämnade anteckningar)", s 21 f. 

42. 750508. 

43. Se t.ex. 740430. 

44. 750605. 

45. Se även T 430514 och T 460415, där bara ladorna och gärdesgårdarna värderades inför ett arvs
skifte, inte själva vreten. 

46. Rudolf Thunander för en diskus sion om äktenskapets betydelse för kvinnor under perioden uti
från fall av kärleksmagi. (R Thunander, Förbjuden Kärlek: sexualbrott, kärleksmagi och kär
leksbrev i 1600-talets Sverige, Stockholm 1992, s 114 ff.) 

47. Elfstrand 1947, s 510 ff.; "Borgmästare i Gefle. (Ur rektor Selggrens efterlämnade anteckning
ar.)" 1902, s 23. 

48. A Uddholm, Tokrektorn: Till minnet av Höglärde Herr JOHAN UNONIUS i Gefle stad, Gävle 
1996, s 13. 

49. Lagkommissionens protokoll finns tryckta i Sjögren 1900-1901 (band I - Hl). Protokoll röran
de ärvdabalken samt ett särskilt memorial om hur arvet ska fördelas mellan syskon finns tryckta 
i Nilsson 1895. Memorialen inlämnades som en bilaga till protokollen. De argument mot lika 
arvsrätt som upptas i memorialen var troligtvis sådana som fördes av personer i lagkommissio
nens omgivning. Genom memorialen ville man besvara dem. Diskussionen under lagkommis
sionens sammanträden berörde inte lika många argument, vilket kan ha berott på att de flesta av 

— 74 — 



ledamöterna var välvilligt inställda till lika arvsrätt. Motståndare var sekreterare Hadorph och 
Leijonmark, se Nilsson 1895, s 28, 36,40,42, 50, 51, 87, 114, 145, 233-238. 

50. Winberg 1985, s 49 f. Begreppet "familj" böljade omdefinieras till att enbart beteckna manslin
jen och adelskvinnans ekonomiska ställning försämrades, (ibid s 37 ff.) 

51. Hafström 1984, s 80. Detta märks inte minst när det stod klart för Lindschöld att förslaget "hos 
andra finna ingen applaus..."(Nilsson 1895, s 114 f.) Han uttalade sin vilja om "att min dotter 
bör få lika med min son,... fastän däröver aldrig kunde något skriftligt testamente uppsättas, ha
ver jag dock för många mina vänner det ofta förklarat..." (ibid, s 145.) 

52. Norrhem 1993, s 36 f, 66 ff, 156. 

53. Det var meningen att balkarna skulle revideras på ett år, men de blev färdiga först 1694. (H Yli-
kangas, "Kampen mellan nat urrätt och romersk rätt i Sverige", Den svenska juridikens upp-
blomstringi 1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormaktssamhälle, Rättshistoriska 
studier, Band 9, Serie II, Stockholm 1984, s 154 f.; P Englund, Det hotade huset: Adliga före
ställningar om samhället under stormaktstiden, Stockholm 1989, s 242.) Jämför med G Qvist, 
Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846: Studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerli
gayrkena, Göteborg 1960, s 148 f. Enligt Gunnar Qvist var införandet av lika arvsrätt 1845 inte 
i första hand en kvinnofråga, utan det handlade främst om de liberalas kamp mot adeln och 
ståndssamhället. 

54. Nilsson 1895, s 233. 

55. ibid, s 235. 

56. ibid, s 236. 

57. ibid, s 28, 40, 43 f, 236 f. 

58. ibid, s 40 f, 238. 

59. ibid, s 41, 50, 87. 

60. ibid, s 234. 

61. ibid, s 234. 

62. Jägerskiöld 1984, s 683 f. 

63. Nüsson 1895, 36, 236. 

64. ibid, s 31. 

65. ibid, s 236. 

66. ibid, s 234. 

67. ibid, s 238. 

68. Ordet "Natur" saknade den starka kopplingen till biologin som vi kan lägga in i begreppet idag, 
jämför med ovan, att folket "natur" hade förändrats. 

69. Nüsson 1895, s 237. 

70. ibid, s 234. Detta argument visar jordens grundläggande betydelse för dessa stånd. Även i Eng
land var den jordägande överklassen skarpa motståndare mot att all slags egendom skulle delas 
lika. (Murray 1989, s 314.) 

71. Nilsson 1895, s 237. 

72. Liknande argument framfördes när man ville införa lika arvsrätt i början av 1800-talet. 
(Hafström 1984, s 87.) 

73. Nilsson 1895, s 234 f. Liknande argument mot lika arvsrätt framfördes av ledamöter i bonde
ståndet år 1834. (Hafström 198 4, s 90 ff.) 

— 75 — 



74. Nilsson 1895, s 32. 

75. ibid, s 235. 

76. Anu Pylkkänen lyfter fram att det nya i lagkommissionens diskussion var att lojaliteten mellan 
makarna betonades, inte släkten. (Pylkkänen 1994, s 369.) Jämför även med G Andersson 
Lennström, Sprickor i muren: Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, Upp
sala 1994, s 52 f. Hon diskuterar också i termer nytt mot gammalt och hävdar att de som före
språkade att mannen skulle ärva mer lyfte fram individen. Detta ser hon som något nytt. När An
dersson Lennström talar om individ i detta fall förstår jag det som att hon menar att mannen 
framhävdes istället för paret. Betoningen på hjonelaget (paret) ser hon som ett äldre tänkande. 

77. MEStL Giftermålsbalken (i fortsättningen GB.) 15. 

78. Schmedeman 1706, s 993. 

79. GHafström, Den svenska familjerättens historia, Lund 1979 (sjunde upplagan), s 104 f. Jan Sa
muelsson har funnit i en kontributionslängd från 1644 45, att 22 jungfrur, av drygt 700 namn, 
stod som jordägare. Samuelsson menar att det är svårt att se om detta är ett tecken på en föränd
rad ställning, men jungfrur förekom inte i 1500-talets längder. (J Samuelsson, "En god och för
nuftig matmoder: Adelskvinnor under stormaktsväldet", Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnor i 
stormaktstidens Sverige, red. E Österberg, Stockholm 1997, s 294 f.) Jag är ense med honom om 
att kameralt material i detta fall inte är tillräckligt för att dra några säkra slutsatser. Men möjli
gen kan särredovisningen av jungfrurs egendo m vara ett första tecken på en förändring, där 
ogifta kvinnor alltmer kom att ses som egna individer, något om också började få en legal ver
kan i myndighetsdispenserna på 1700- och senare 1800-talet. 

80. 1734 års lag ÄB. 22. 

81. 730409,740110,741118,750707,750807,750811,751208. Vid flera andra förmyndarärenden 
är det oklart vem eller vilka förmyndarna företrädde, om det var pojkar som var övermaga, om 
det var flickor eller om det var vuxna ogifta kvinnor. Vid ett fall, där rätten konstaterar att en dot
ter för sin hörselskada skulle intas i hospitalet, framgår det dock att de omyndiga är barn 
(970908). Det förekommer förstås också ärenden där förmyndaren handhar pojkars egendom. I 
tänkeboken är endast en av de noterade arvingarna en ogift kvinna (eventuellt en flicka). Hon 
förekom tillsammans med sin bror och de hade en förmyndare som sålde deras faders gård (T 
520719). Möjligen kan några fler ogifta kvinnor förekomma i tänkeboken. Vid en värdering 
uppmärksammades att "tvenne systerdelar [var] obetalde", det framgår dock inte av texten om 
dessa kvinnor är gifta eller ej (T 450516). SnickarMalin, som efterlät en tredjedel av en vret till 
kyrkoherde Olof Anthelio, kan ha varit ogift, eller en änka efter en snickare. (T 520719). 

82. K 730109. 

83. K 740505. 

84. 380414,731122,740223. 

85. 730405,730409. 

86. T 391210. 

87. 970818,970915. 

88. Taussi Sjöberg 1996, s 102 ff. Det första testamentet var möjligen inte ett testamente i egentlig 
mening, utan ett förtida arv. Detta förklarar klandret i det andra fallet. Det var ju inte heller möj
ligt att testamentera bort sin arvejord, inte ens med testamentes stadgan från 1686. 

89. MEStL GB. 3 och L Carlsson, Jag giver dig min dotter: Trolovning och äktenskap i den svenska 
kvinnans äldre historia, (Del 1), Stockholm 1965, s 99 ff. 

90. MEStL Konungsbalken (Förkortas fortsättningsvis KB.) 15. 

— 76 — 



91. Laurentius Pétris Kyrkoordning av år 1571, s 119. 

92. Schmedeman 1706, 1686 års Kyrkolag 15:6 och 15:10, s 1024 ff. 

93. ibid, s 1024. 

94. Sjögren 1900 (band 1), s 171, 221, 225 f, 257, 29lf, 297 f, 304. 

95. ibid, s 225. 

96. ibid, s 226. 

97. 1734 års lag GB. 6:3. 

98. jfr. M Perlestam, " 'Ogifta Kristina brukar — har intet folck sig till hielp' Änkor, hustrur och pi
gor som gårdsförvaltare", Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. E 
Österberg, Stockholm 1997, s 141. 

99. 730115, 730208, 730212, 730212, 730212, 730611, 730611, 730614, 740221, 740502. 

100. M Taussi Sjöberg, Skiljas: Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet, 
Stockholm 1988, s 40 ff. 

101. MEStL GB. 5. 

102. MEStL GB. 5 och 12, MELL GB. 5 och 16 samt KrLL 5 och 16. 

103. J Hellner, "Gift kvinnas rättsliga ställning enligt 173 4 års lag", Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag, Stockholm 1934, s 55 samt Abrahamsson 1726, s 279 not (f). 

104. 1734 års lag GB. 8:1. 

105. Sjögren 1900 (band I), s 145. 

106. ibid, s 86. Törne hävdade att åtminstone jord förvärvad före äktenskapet borde ingå i giftorätts-
godset (ibid, s 326.) 

107. Åsa Karlssons undersökning av de kungliga rådens giftermålsmönster under enväldet visar att 
nyadlade och ofrälse karriärister kunde gifta sig till egendom, dock inte med den "yppersta aris
tokratin", som höll sig inom sin egen krets vid äktenskapsallianser. (Karlsson 1997, s 598 ff.) 
Leos Müllers studie av handelshusen i Stockholm under tidigmodern tid visar att flera av dess 
medlemmar blev adlade och att flera gifte sig med nyadlade. Giftermål med gammaladeln före
kom däremot inte. (Müller 1998, s 248.). 

108. MEStL GB. 9 och 17, MELL GB. 10 och 23, KrLL GB. 10 och 22. Se även bestämmelsen om 
hur den döde makens släktingar skulle straffas o m de dödade änkan när hon var havande. 
(MEStL ÄB. 8, MELL ÄB. 9 och KrLL ÄB 10). 

109. Petersson 1973. Här presenteras en grundlig undersökning om morgongåvan och man kan se 
hur gåvostorleken varierade mellan olika klasser och i olika tider. 

110. MEStL GB. 9, MELL GB. 10, KrLL GB. 10. 

111. MEStL GB. 9. 

112. Carlsson 1966 (band 1), s 212. 

113. Sjögren 1900 (band 1), s 232. 

114. MEStL GB. 7, MELL GB. 9, KrLL GB. 9.. 

115. 1734 års lag GB 9. Se även Taussi Sjöberg 1988, s 53 ff, där hon redogör för kampen mellan det 
folkliga trolovningsäktenskapet och den kyrkliga vigseln. 

116. De latinska ord och uttryck som lagkommissionens ledamöter använde har översatts dels med 
hjälp av E Anners och A Önnerfors, Latinskjuridisk terminologi, Uppsala 1973; dels efter sam
råd med Barbara Todtenhaupt, tidigare verksam vid Folkuniversitetet i Umeå. 

— 77 — 



117. Sjögren 1900 (band 1), s 70. 

118. Diefendorf 1995, s 175 f. 

119. D.v.s. i Code Civil från 1804. ibid, s 177. 

120. Sjöberg 1997, s 182. 

121. En fullständig egendomsgemenskap infördes inte förrän på 1920-talet. (Sjöberg 1997, s 182; 
Pylkkänen 1994, s 382.) 

122. Dübeck 1978, s 67. 

123. jfr. MELL GB. 20, KrLL GB. 19. 

124. MEStL ÄB. 17, jämför med MELL ÄB. 20 och KrLL ÄB. 22. 

125. MEStL Jordabalken ( I fortsättningen JB.) 16:0, 16:1, MELL JB. 32, KrLL JB. 27. 

126. MEStL JB. 1. 

127. MELL JB. 2 och 5, KrLL JB 2 och 5. 

128. C Winberg, "Jord och släkt i Sverige under 500 år", Historisk tidsskrift (Norge), 1991:2, s 267 f, 
citatet från s 267. 

129. MEStL Rådstugubalken (i fortsättningen RB.) 18. 

130. 1734 års lag, Utsökningsbalken (i fortsättningen UB.) 8:5. 

131. Reglerna är enligt Dübeck ett uttryck för att en gift kvinna inte med sin person kunde ansvara för 
en gäld som stiftats under äktenskapet, åtminstone inte när det gällde mannens eller gemensam 
gäld. Det är något oklart om Dübeck med detta menar att hustrun kunde bysättas för egna in
gångna skulder, se Dübeck 1978, s 99. 

132. Schmedeman 1706, s 704 f. I Kungl. Maj :ts konfirmation av resolutionen sades att den inte bara 
var "gillat och stadfäst, utan och alle vederbörande ... särdeles vårt kammarkollegium samt 
domstolar och exekutores... allvarligen anbefallt hava... [denna] resolution till efterrättelse stäl
la..." (ibid, s 705.) 

133. ibid, s 758. 

134. Sjögren 1900 (band 1), s 213. 

135. ibid, s 212. 

136. ibid, s 213. 

137. ibid, s 212. 

138. ibid, s 213. 

139. ibid, s 213. 

140. ibid, s 76. 

141. ibid, s 229 f. och Sjögen 1901 (band D3), s 155. 

142. Sjögren 1900 (band I), s 235. 

143. ibid, s 78, 86. Se redogörelse för förändringen i kapitel 4. 

144. 1734 års lag GB. 10 och 11. 

145. Schmedeman 1706, s 572. 

146. MEStL ÄB. 19, JB. 17. Hade man barn, fick man endast testamentera 1/10 av egendomen. Om 
barn ej fanns, kunde 1/3 testamenteras bort. 

147. Schmedeman 1706, s 993. 

— 78 — 



148. 1734 års lag ÄB. 16:1 och 16:2. 

149. S Jägerskiöld, "Om makars inbördes testamente: Anteckningar om reception och rättsbildning 
kring ett bortglömt prejudikat", Rättshistoriska studier, tredje bandet, Institutet för rättshisto-
risk forskning, Serie II, Stockholm 1969, s 210 ff. 

150. 331021,741014. 

151. 741102. 

152. 730409, 730419, 730423. Enligt lagen hade ju inte hustrun rätt att testamentera bort all egen
dom. När rådman Olof Larsson i ett annat testamentesfall begärde att en hustrus vittnesmål 
skulle avhöras i samband med ett testamente till honom, ville inte rätten uppta hennes vittnes
mål, utan "differerade saken till bättre fram", dock lovandes honom att saken skulle avgöras på 
något annat sätt. (750818). 

153. MEStL GB. 7, MELL GB. 9 KrLL GB. 9. 

154. Hellner 1895, s 9 f, 50 f. 

155. MEStL JB. 10, Se även MEStL JB. 2:1 samt not 20 i Holmbäck och Wessén 1966, s 81, MELL 
JB. 8 och 18, KrLL JB. 8 och 16 . 

156. Se kapitel 3. 

157. Pylkkänen 1994, s 375.1 nästa kapitel kommer vi att se att hustrur förekom som kärande, sva
rande och vittnen utan att mannen företrädde dem. 

158. G Andersson och M Ågren, "Kvinnor och egendom under tidigmodern tid — forskningsläge 
och forskningsstrategier", Scandia, 1996:1, s 33. 

159. S R D K Olivecrona, O m makars giftorätt i bo och om boets förvaltning, Uppsala 1882 , s 4. 

160. Taussi Sjöberg 1996, s 89 ff. Se även G Andersson 1998, s 239 ff., som har funnit samma möns
ter. Några hustrur förekom dock vid ett par tillfällen på tinget, antingen tillsammans med sina 
män eller som representanter för hushållet. Den hustru som ville sälja ett köpt hemman, fick inte 
göra det, med motivering att mannens samtycke saknades. Mannen var soldat och målet fick 
inte ett slut förrän han kom hem nästan fem år senare. Köparen var i det här fallet en omgift 
änka, vars make också förekom på tinget ibland och när köpet slutligen genomfördes närvarade 
både mannen och hustrun. 

161. T 430322, T 440709, T 470225, T 500309, T 520719 (sju gånger), "samtycke" (T 52 0719), 
"gode samtycke" (T 430212), "råd och samtycke" (T 421015), "råd, ja och samtycke" (T 
440709), "inrådande och gode samtycke" (T 520719), "inrådande, goda råd och frivilligt sam
tycke" (T 470225). 

162. T 490430, T 500309, T 520719, "ràde" (T 431202), "inrådande" (T 470225 och T 520719), 
"gode betänkande och inrådande" (T 500309), "goda inrådande och fria vilja" (T 520719). 

163. T 401024, T 440709, T 401024. 

164. Hustrurna är visserligen frånvarande i brevens första del, men längre ned i texten följer formu
leringarna "avhände han sig, sin hustru och sina barn...", (T 390715, T 440709, T 500309). 

165. T 520719. 

166. Barn (T 431202, T 440709, T 431202, T 401024), eller "på sin styvsons vägnar" (T 401024), el
ler måg (T 430322). 

167. T 421015. 

168. T 440709. 

169. T 490430. 

— 79 — 



170. T 500309.1 detta fall hade mannen sålt med sin svågers "gode betänkande". Jfr. G Andersson 
1998, s 239 f., som har funnit ett fall från Askers härad på 1720-talet, där hustrun samtyckte till 
makens försäljning av hans arvejord. 

171. Se även T 401024, där Nils och Jöns Olsson sålde en vret "med deras släkts goda råd, samtycke 
och underskrivande" samt T 500309, där salig "Hans Jonssons barn, hans måg Anders Olsson 
och Jonas Hansson med deras syskons inrådande och goda betänkande" hade sålt en vret, vilken 
de avhände "sig, sinom barnom och efterkommande..." Hans Jonssons dotter var troligen död 
och mågen änkling, men eftersom paret antagligen hade gemensamma barn, hade mågen alltså 
giftorätt i svärfaderns vret. 

172. Se t.ex. T 470225. Domboken ger däremot intrycket av att mann en är ensam köpare, jämf ör 
t.ex. T 390316, T 390308 och T 390715 med 390715, där köpen noteras, men där männen står 
som ensamma köpare. 

173. Hon är också frånvarande om mannen lånat ut pengar mot pant (T 401024). 

174. T 470225. 

175. 310630, 320525, 350214, 351123, 360126, 360516, 360516, 360807, 361003, 361005, 
380113, 390715, 730319:4, 730409:2, 730423:3, 730426:2, 730618:2, 730712:1, 731018:1, 
731217:2, 740225:1, 741107:3, 750217:6, 750218:1, K 730722:4, K 730724:1, K730805:l, 
K730819:2, K 730821:4, T 410515, T 421024, T 440709, T 460415, T 470225, T 470225. Bo
uppteckningar, se t.ex. HLA, Gävle stadsarkiv, FTI:I pag. 54 ff, 73 ff. I något fall beskrivs både 
hustrun och mannen som arvingar. Lars Larsson i By socken hade sålt en vretdel som "honom 
tillfallen är med sin hustru efter sin salig svärmor" (T 520719). 

176. Hustru krävde arv i Falun, företräddes av fullmäktig (740527,740622). Hustru krävde arv enl. 
testamente (740523). Hustru från Stockholm besvärade sig ö ver att hennes bror sålt faderns 
gård och vret (750217). Ovanstående hustrur bodde inte i Gävle längre. Man fordrade av hustru, 
men hon påstod sig ej ha fått ut något arv. Ville avlägga ed, men tilläts inte det av rätten. Förlik
ning (K 730617,730618). Hustru anklagades av brodern för att ha uppodlat en kålsäng. Det vi
sar sig att rätten tidigare förbjudit honom att tillträda gården förrän han kommit överens med 
syskonen (då agerade hustruns man å hennes och syskonens vägnar) (731018,750619). Hustrur 
krävde få ut sitt arv. (K 740728, K 750323) Hustrus böter för stöld skulle på rättens initiativ be
talas av hennes arv (750417, 750428). 

177. 730123,730201,730202. 

178. 330121.1 rubriken står dock "Beniamin uppbjuder..." Dordi agerade även i tvist om ett ankare 
(320514, 321201). 

179. 330211. 

180. Se t.ex. änkan Burmans nye man som var tvungen att betala sin hustrus skuld på 139 daler 27 öre 
(740701,740708, 740711). 

181. 340816, 341008, 350214, 350316, 35 0318, 380716, 391021, T 340215. 

182. Se t.ex. T 340415. 

183. Winberg 1985, s 134 ff. 

184. T 500309 (Nils Olsson fick kläde för 52 daler och hans syster för 20), T 401024 (vängåva två da
ler), T 401024 (5 alnar svart kläde), T 440709 (ej specificerat), T 470225 (3 tr. spanskt salt), T 
470225 (30 daler kmt), 470225 ( 20 riksdaler och 4 tr. råg), T 500329 (1 1/2 aln svart kläde), T 
520719 (kjol, tröja av kläde, förkläde samt en tysk rock), T 520719 (ett stycke slesings lärft), T 
520719 (ej specificerat), T 520719 (tafströja eller 50 daler kmt). 

185. T 520719. 



186. Stig Iuul invänder mot att en fullständig egendomsgemenskap skulle ha förekommit i danska, 
norska eller svenska städer under medeltiden. Från Köpenhamn exemplifierar han med formu
leringar ur källmaterialet, där mannen sålde hustruns egendom med hennes samtycke, eller sin 
egendom. (S Iuul, Fœllig og hovediod: Studier over formueforholdet mellem aegtefaeller i tiden 
för Christian V:s Danske lov, K0benhavn 1940, s 232 ff.) 

187. Jämför justitierådet Olivecrona, som när han utredde giftorätten på 1880-talet hävdade att ge
mensamt ägande "betydligt bidrager till stärkan det af Makarnes personliga förening... [o ch] 
stå[r] i närmare överensstämmelse med äktenskapets sanna väsende." (Olivecrona 1882, s 3 f.) 

188. Taussi Sjöberg 1988, s 58. 

189. Sjöberg 1997, s 173. 

190. MEStLGB. 1. 

191. MELL GB. 1, KrLL GB. 1. Elsa Sjöholm påpekar att en moders rätt att vara giftoman "går på 
tvärs mot den feodala karaktär en på fästningsavtalet och giftermålet." Föruto m i stadslagen, 
återfinns bestämmelsen i Upplandslagen och Västmannalagen. (Sjöholm 1988, s 114.) Lizzie 
Carlsson menar att det är anmärkningsvärt att kvinnan fråntogs rätten att vara giftoman i och 
med landslagen. Denna förändring tolkar Carlsson som e n påverkan från kyrka n. (Carlsson 
1966 (band 1), s 56 ff.). 

192. Sjögren 1900 (band 1), s 222. 

193. ibid, s 127. 

194. ibid, s 225. 

195. 1734 års lag GB. 1:2. 

196. När Isaach Rolfsson Machy skrev friarbrev å r 1646, ställdes brevet till jungfru Annas fader, 
kyrkoherden Måns i Löfsta. I brevtexten bad friaren om både faderns och moderns instämman
de. (Lindeberg 1934, s 124 ff.) 

197. Hon var "per matrimonium emancipata", se Sjögren 1900 (band 1), s 304. 

198. I de äldsta landskapslagarna var änkor underställda en målsman. (Pylkkänen 1994, s 373.) 

199. MEStLGB. 11,12,13 och 15. MELL GB. 15,16,17 och 21, KrLL GB. 15,16,17 och 20. Detta 
hade dock förändrats från landskapslagarnas tid, då fädernesläkten omedelbart tog makten över 
barnens arv. (Pylkkänen 1994, s 377.) 

200. Schmedeman 1706, s 573 f. 

201. A W Gadolin, "Bidrag till en jämförelse mellan 1734 års lags förmynderskapsinstitut och dess 
närmaste källor", Minnesskrift ägnad 1734 års lag (Band 2), Stockholm 1934, s 39. 

202. 1734 års lag ÄB. 19: 3 och 20:2. 

203. Winberg 1985, s 42 f. 

204. Sjögren 1900 (band I), s 304. 

205. ibid, s 304. 

206. De fick inte heller gifta sig med någon som ej hade gott namn och rykte. ( 1734 års lag GB. 6:2). 

207. 341008, 350523, 370308, 370702, 730210, 731103. Förmyndaren kunde sälja myndlingarnas 
egendom och då samtyckte modern. (T 470225). Vid några tillfällen framgår det tydligt att arvs
skifte skedde mellan barnen och änkan (730419,730421). Sigfrid Wollckers änka, Anna Gave-
lia hade gift om sig i Stockholm med Olaus Skoug utan att ha löst ut sina barn. Rätten såg då till 
att så skedde samt att skulder reglerades. De t var hennes nye man som agerade i frågan ( 
730628,740110,740131,740506,750510,750717,751124,751206). Två fall från tänkeboken 
visar att styvfadern kunde förvalta barnens egendom. En styvfar begärde värdering på hus och 

— 81 — 



gård på sina styvbarns vägnar (T 421015). En annan styvfar sålde sin hustrus och styvsons del i 
arvet efter hennes far till svågern (T 401024). 

208. 341206, 350318, 370623, 390518, 390521, 390529, 730421. 

209. T 520719. 

210. Männen kom till rätten och begärde att barnens arv skulle skiftas ifrån, eftersom de skulle träda 
till nytt gifte. (731222,740411). Rätten beslöt att inventera och förrätta arvsskifte mellan man
nen och hans barn. (740110). 

211. Pylkkänen 1994, s 377. Pylkkänen skriver att värd et av mannens nedlagda arbete vär derades 
högt i rättspraxis, men hon konstaterar att hans rätt till arvejorden i regel aldrig erkändes. 

212. Pylkkänen 1994, s 379. 

213. Taussi Sjöberg 1996, s 106 ff, citatet från s 119. 

214. Sjögren 1900 (Band 1), s 150. 

215. Ett exempel på detta är när Hindrik Honnon blev tillfrågad 1654 om han inte ville bli borgare, 
men svarade att han ville ge sin mor ännu någon tid. Tre år senare svor han borgareeden. (Sehl-
berg, s 135). 

216. 361003, 361005, 391127, 970112, 971112. 

217. Hur arvet fördelades och giftorätten utföll är som jag tidigare nämnt svårt att få fram genom de 
knapphändiga upplysningarna i domböckerna och tänkeboken. Sigfrid Wollckers änka fick be
hålla hälften av egendomen och barnen den andra h alvan (740110). Arvsskiften från boupp
teckningar visar även de att lagen följdes i detta avseende (HLA, Gävle stadsarkiv, F 11:1 
1655-1699, se t.ex. pag. 20, pag. 70 ff.) Även änklingen fick behålla hälften (HLA, Gävle stads
a r k i v ,  F  1 1 : 1  1 6 5 5 - 1 6 9 9 ,  s e  t . e x .  p a g .  2 1  f f ,  p a g .  2 5  f f . )  J f r .  H e d l u n d  1 9 8 0 ,  s i l l .  

218. Iréne Artasus visar i sin avhandling hur ödesdiger framtiden kunde bli för änkor under 1800-ta-
lets första hälft, vars makar gått i konkurs. (I Artaeus, Kvinnorna som blev över: Ensamstående 
stadskvinnor under 1800-talets första hälft — fallet Väs terås, Uppsala 1992, s 137 ff.) 

219. Se t.ex. HLA, Gävle stadsarkiv, F 11:1, pag. 70 ff, pag. 103. För änkan Måns Jönssons del slutade 
det så illa att hennes makes skulder för 67 1/2 tolfter enkla brädor, som hon inte kunde betala, 
ledde till att hennes gård uppbjöds och att exekution förrättades hos henne. (740430, 750807, 
750906, 750913, K 741027, K 741029, K 741103). Vissa änkor var förstås r edan fattiga när 
mannen dog. (K 730225) Även fall från Salisbury visar hur änkors arv efter mannens död åts 
upp av fordringsägarna. (Wright 1985, s 113.) 

220. Se t.ex. 730123, 730201, 730202. 

221. 731215, se fler hänvisningar i nästa kapitel. 

222. T 401024 (änkan efter förre kyrkoherden i Boteå med sina kära barns "välberådde mod och fri
villigt betänkande"),T 431202, T 440709, T 470225 (änkan och arvingen Mats Jonsson sålde), 
T 500309 ("med sin käre barns gode inrådande), T 500309, T 520719 ("med sin barns inrådan-
de"), T 520719 ("med sin mågs inrådande och samtycke"), T 520719 ("med sine barns gode in
rådande"), T 560607. Även om protokollskrivaren verkar vara mer noggrann i tänkeboken än i 
domboken, kan man misstänka att de "hustrur" som sålde jord var änkor. Hustru Brita Eriksdot
ter sålde en vret tillsammans med Per Zachrisson. De avhände "sig och sinom efterkomman-
dom" egendomen. (T 520719.) Se även T 500309. 

223. T 391115. 

224. Jämför med Taussi Sjöberg 1996, s 195. 

225. T 310812, T 420404, T 470704 (arvsskifte), T 500404, T 521023, T 530715. 

226. T 390826, T 390828. 
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227. 330615. 

228. 381206,390518. 

229. 310704. 

230. 310810. 

231. 311019. 

232. Mantalslängd finns ej bevarad från detta år. 

233. 390413. 

234. T 411030. Vreten värderades ett år tidigare (T 401005). 

235. MEStl KB. 10. Vanligen hänvisades dit vid denna typ av ärenden (jfr. t.ex. T 440709.) 

236. 390715,391021,391127. 

237. 390413. 

238. Med tidigare menas 1631-1639, d.v.s. de år då domboken finns tryckt. Enligt protokollet skulle 
hon ju tidigare (före 411030) inför rätten ha klargjort att hon inte hade fått betalt för hela vreten. 
Detta måste alltså ha skett efter 1639 och fram till 411030. 

239. T 440709. 

240. Enligt uppgifter från Sehlberg var Kirstin änka redan 1627, se Sehlberg, s 426, där också flera 
försäljningar av jord från henne finns noterade. Varken man, son eller svärson förekommer i den 
tryckta domboken. I juli 1631 värderades salig Lars Bertilssons gård med några underliggande 
tomter för 540 riksdaler (T 310705). Enligt Sehlberg är denne Lars Bertilsson densamme som 
Lasse Bertilsson, vilken tjugo år tidigare hade inhängnat en bit av stadens jord. När han trots an
modan inte tog ner gärdesgården, rev borgmästaren Jacob Bertilsson tillsammans med "folk" 
ner den. Då hängde Lasse kransar av bastrep på de ledande borgarnas portar samt skrev "ett litet 
rim om det slag som stod 16118. dagar efter pingstdag på en gärdesgård nordan Staden", vilket 
han fäste på rådhusväggen. För detta samt någr a fler brott dömdes han till böter (Sehlberg, s 
424.) Från domboken får vi veta att Kirstin 1637 var inblandad i ett fall där hon förolämpat en 
man och hustru samt slagit hustrun på munnen (371120). 

241. Jfr. Bo Franzéns undersökning av Arboga 1450-1523, där han konstaterar att kvinnor i jämfö
relse med män betydligt mer sällan förekom som köpare av egendom än som säljare. Franzéns 
slutsats är a tt kvinnor kunde tillhöra de besuttnas skar a, men i stort sett bara om de fått ärva 
egendom. (B Franzén, Sturetide ns monetära system: Pant eller penningar som information i 
köpstaden Arboga, Stockholm 1998, s 156). 

242. Jfr. Jarrick och Söderberg 1998, s 40. 

243. Diefendorf 1995, s 175 f. 

244. Andersson och Ågren, 1996, s 47. 

245. Sogner och Sandvik, 1989, s 446. 

246. Sjöberg 1996, s 382 f. Detta resonemang kopplar Sjöberg till att kvinnors arbete var gränsöver
skridande. Detta har ju tidigare forskning visat vara gällande för vitt skilda tidsperioder, även 
under perioder när den s.k. tvåkönsmodellen varit förhärskande. Jfr. t.ex. med E-H Ulvros, Fru
ar och mamseller: kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870, Lund 1996; H Bradley, 
Men 's work, Women's work: a sociological history of the sexual division of labour in employ
ment, Cambridge 1989. 

247. Erickson 1993, s 227. 

248. Att adelsänkor också hade stor makt bekräftas i Samuelsson 1997, s 299 ff. Vanliga bondänkors 
ekonomiska verklighet under stormaktstiden, särskilt under krigstid, är förstås inte jämförbar. 
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(J Lindegren, Utskrivning och utsugning: Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, 
Uppsala 1980, s 114 ff.) 

249. Magnus Perlestam har undersökt gårdsöverlåtelser på 1600-talet (visserligen på landsbygden). 
Han finner att varken änkor eller änklingar stod som ensamstående gårdsbrukare under några 
längre perioder. Änkor var länkar mellan generationer eller mellan två makar. (Perlestam 1997, 
s 132, 142.) 

250. K Johansson, "Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Några tidstypiska tankegå ngar 
kring gåtfulla ting", Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. E Öster
berg, Stockholm 1997, s 32 ff. En annan förklaring till just detta fenomen menar jag kan vara av 
praktisk natur. Sedan prästerna i och med reformationen börjat gifta sig, måste deras efterlevan
de änkor på något sätt försörjas, till en början genom änkekonserveringen och senare genom än
kekassor och änkepension. (R Norrman, Konserverade änkor och kvinnor på undantag: 
Prästänkors villkor i Uppsala stift 1720-1920 — från änkehjälp till familjepension, Uppsala 
1993, s 143 ff.) 

251. Adelskvinnans val att inte gifta om sig förklaras med hennes starka ekonomiska ställning. (Sa
muelsson 1997,298 f.) Deras starka ställning blir också tydlig då flera adelsänkor när de gifte 
om sig såg till att behålla förvaltningsrätten över sin egen egendom, (ibid, s 299.) 

252. Flera undersökningar av senmedeltida och tidigmoderna förhållanden har gjorts på detta tema, 
se t.ex. O Hufton, The Prospects Before Her: A History of Women in Western Europe. Volume 
One 1500-1800, London 1995, s 217 ff; C M Barron, "Introduction: The Widows' World in La
ter Medieval London", Medieval London Widows 1300-1500, ed. C M Barron and A F Sutton, 
London 1994, s xxiv ff. Samma omgiftermålsfrekvens kan tolkas olika , beroende på vilka 
ståndpunkter forskaren har. Vad är exempelvis en 50 - procentig omgiftesfrekvens mått på? Se 
diskussion i J T Rosenthal, "Fifteenth-Century Widows and Widowhood: Bereavement, Rein
tegration, and Life Choices", Wife and Widow in Medieval England, ed. S S Walker, Michigan 
1996, s 36 ff.; B A Hanawalt, "Remarriage as an Option for Urban and Rural Widows in Late 
Medieval England", Wife and Widow in Medieval England, ed. S S Walker, Michigan 1996, s 
150 ff. 

253. Att änkans val att gifta om sig återspeglar en grundläggande intressemotsättning, får ju ett starkt 
uttryck i t.ex. August Strindbergs roman "Hemsöborna" från 1887. ( A Strindberg, Sam lade 
skrifter av August Strindberg, tjugoförsta delen, Hemsöborna och Skärkarlsliv [faksimilutgåva 
av första upplagan 1912-20], Stockholm 1987.) 

254. Taussi Sjöberg 1996, s 195. 

255. Samuelsson 1997, s 294 ff. 

256. B Todd, "Freebench and free enterprise: widows and their property in two Berkshire villages", 
English Rural Society, 1500-1800: Essays in honour of Joan Thirsk, eds. J Chartres and D Hey, 
Cambridge 1990, s 176 ff., citatet från s 199. 
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Kapitel 3 

ARBETE, VERKSAMHETER OCH RÄTTSLIG 
KAPACITET 

I detta kapitel studeras kvinnors arbete, verksamheter och rättsliga kapacitet som 
ogifta, gifta och änkor. Kapitlet inleds med en översikt av tidigare nordisk forsk

ning om kvinnors deltagande på ting och i rådstugor under 1600-talet. Därefter föl
jer en analys av den gällande lagstiftningen avseende kvinnans rättsliga kapacitet. 
Rättslig kapacitet kan kopplas till kvinnors arbete och ansvar inom hushållsekono
min. Jag redogör för tidigare forskares olika syn på arbete och genushierarkier un
der tidigmodern tid och vilka kunskaper vi har om vad kvinnor kunde arbeta med. 
Gällande lagstiftning och praxis från Gävle analyseras. Vilka begränsningar och 
möjligheter fanns för kvinnor att arbeta och försörja sig i staden utifrån lagstiftning 
och rättspraxis? Därefter följer en mer omfattande analys och diskussion om kvin
nors rättsliga kapacitet. Kunde kvinnor sluta juridiskt bindande avtal? I vilka sam
manhang kunde kvinnor uppträda i rätten som kärande, svarande och vittne? I vilka 
sammanhang företräddes de av män? Kan man se några förändringar under perio
den och hur kan dessa förklaras? 

Kvinnorna i rä tten 
Flera undersökningar från Norden visar att kvinnor förekom i rätten som parter och 
vittnen i brottmål och civila tvister under 1600-talet.1 Undersökningar från den 
svenska och finska landsbygden visar att det kvinnliga deltagandet i rätten variera
de med mellan cirka 10 och 25 procent.2 Frekvensen av kvinnligt deltagandet har 
alltså varierat mellan olika områden, men som jag diskuterade i inledningen, kan 
det vara svårt att direkt jämföra olika studier. Några av dem har dock varit kompa
rativa. 

I tre undersökningar från Norden har det kvinnliga deltagandet jämförts mellan 
stad och land. I Sverige har Jan Sundins studier av domböcker från Linköping och 
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Gullbergs härad under 1610- och 1640-talet visat att det kvinnliga deltagandet var 
ungefär lika stort i staden som på landsbygden.3 Mona Rautelin har jämfört kvin
nors deltagande i Österbottens domsaga med Uleåborg och funnit att andelen kvin
nor var något större på landet än i staden. Förhållandet förklaras med att Uleåborg 
var en liten stad och att många kvinnor var självförsörjande på landsbygden.4 Hilde 
Sandvik har dock funnit stora skillnader mellan Christiania, där 32 procent av de 
agerande var kvinnor, och den omgivande landsbygden, med 5-10 procents kvinn
ligt deltagande. Sammantaget agerade 236 kvinnor som part eller fullmäktig under 
åren 1661-1665 i Christiania, varav 98 änkor, 61 gifta kvinnor, 28 ogifta och 49 där 
civilstånd inte framgår. Sandvik är särskilt intresserad av de gifta kvinnornas age
rande. 32 av 60 gifta kvinnor var fullmäktiga i gäldsaker. Det var aldrig frågan om 
männens samtycke till lånen. Av ordalydelsen i protokollen framgår det att kraven 
ofta handlade om kvinnans handel. Kvinnorna hade rätt att handla in till hushållet 
och eftersom det även var en produktionsenhet, handlade kvinnor in t.ex. malttun
nor för bryggning. Sandvik frågar sig varför lagstiftningen inte följdes. En förkla
ring är att maken hade intresse av att hustrun skulle få kredit, eftersom ekonomin 
till så stor del var uppbyggd på kreditvärdighet. En annan är att de som dömde i rät
ten var stadens egna borgare och Sandvik menar att de antagligen var mer intresse
rade av att kontrakt följdes, än att de gifta männen kunde undslippa förpliktelser.5 

I Finland har Anu Pylkkänen undersökt tre olika områden på den finska lands
bygden, som inte enbart karaktäriserades av olika näringsmässiga strukturer, utan 
också av olika hushålls- och familjestrukturer, vilket medförde stora skillnader i 
kvinnors rättsliga villkor. I östra Finland där storfamiljen dominerade förekom 
kvinnor sällan på tinget. Däremot kom kvinnor i västra Finland ofta till tinget, för 
att säkra sina livsbetingelser eller som anklagade för sedlighetsbrott. Där domine
rade också mindre hushåll och giftermålsåldern var hög.6 

Hustrur förekom flitigast i rätten i västra Finland. De var i regel fattiga och del
tagandet ökade under nödåren. I norra Österbotten förekom de mer sällan, men när 
de förekom var det i viktigare mål, ibland t.o.m. i mål som rörde hemmanets ägor. I 
östra Finland (Karelen) företräddes de av sina män, även i brottmål. 

Även änkornas deltagande på tinget uppvisade stora regionala variationer. I 
västra Finland var det vanligt att den äldre generationen gick på undantag. Tvister 
om sytningskontrakt var vanliga, men när änkan väl hade avhänt sig matmoderväl
det förekom hon sällan på tinget. I norra Österbotten var däremot några enstaka än
kor maktpersoner och kunde komma till tinget som fordringsägare. I östra Finland 
övertog änkan hushållets ledning. Vid omgifte lämnade de makens hem och då 
kunde tvister uppstå om barnlösa änkors andel i boet. Deras arbetsinsatser brukade 
dock motivera att de fick ta med sig lösören.7 

Marja Taussi Sjöberg har undersökt kvinnornas deltagande på Njurundatinget 
under hela 1600-talet och har på så sätt kunnat fånga in förändringar i rättssystemet 
och kvinnors deltagande. Hennes resultat visar att andelen kvinnor som deltog på 
tinget i någon egenskap minskade under perioden. Förändringen kopplas till sta



tens ökade kontroll, rättens professionalisering och en allt mer formaliserad rätts
skipning.8 Gudrun Anderssons undersökning omfattar ett härad, Askers, där hon 
har undersökt tre tidsperioder under en något senare period, 1645-1725. Huvud
frågan när det gäller förändring är vad reformationen och en tidig industrialisering 
innebar för konstruktionen av genus.9 Arne Jarrick och Johan Söderberg har under
sökt ett år i Stockholms kämnärsrätter åren 1680 och 1781. Valet av undersök
ningsår har gjorts utifrån frågeställningar om civilisering.10 

I min undersökning har jag valt tidssnitt där jag kunnat fånga ett skede i rättens 
professionalisering där muntliga avtal alltmer kom att ge vika för skriftliga.11 I 
domboksmaterial från denna period kan man bokstavligen se förändringen i proto
kollen. Från att ha varit ganska korthuggna och knapphändiga noteringar i många 
fall, blir protokollen alltmer formaliserade, detaljerade och omständliga under år
hundradet. Bruket av fullmäktiga ökade också. 

Hustrurs deltagande i rätten har rönt störst intresse och diskussion bland fors
karna. Hilde Sandvik förklarar som vi sett hustruns deltagande i rätten med hennes 
arbete och ansvar inom hushållsekonomin och konstaterar att hon trots mannens 
målsmanskap förekom i rättspraxis. Gudrun Anderssons resultat visar att det blev 
allt mer vanligt att män företrädde sina hustrur inför rätten.12 Hustrun knöts alltså 
närmare sin make även i detta avseende.13 

Andersson verkar dock utgå ifrån att målsmanskapet inte hade någon större be
tydelse, trots lagstiftningen. Jag menar att hennes utgångspunkt är felaktig när hon 
resonerar om hustruns individuella "val" att låta sig företrädas av mannen i rätten 
utifrån strategiska överväganden. I hennes undersökning behandlas målsmanska
pet dessutom tillsammans med ställföreträdarskap, vilket är något helt annat.14 Så
väl kvinnor som män använde sig av fullmäktiga, ett slags tidigt advokatväsende. 
Ställföreträdarna agerade på uppdrag av parterna och relationen mellan dem kan 
säkerligen ha varit av olika karaktär beroende på om det var släktingar, anställda el
ler rättsfunktionärer som företrädde parterna. Men i dessa relationer saknades en i 
lag reglerad underordning.15 Min utgångspunkt är att målsmanskapet inte var en 
död bokstav i lagen. Män företrädde sig själva, hela hushållets intressen och även 
sina hustrur i praxis, tydligast när det handlade om fast egendom. Praxis visar dock 
att hustrur förekom i rätten i andra ärenden, och därför börjar jag med att redogöra 
för och diskutera vad lagstiftningen egentligen sade om kvinnors rättsliga kapaci
tet när det gällde såväl civil- som brottmål. 

Lagstiftningen och kvinnans myndighet 
Begreppet myndighet för i dag våra tankar till 18-årsgränsen, då myndigheten ger 
oss ett antal rättigheter. Men man övergår inte från att ha varit helt omyndig till att 
bli helt myndig. Redan som 15-åring har man enligt lagen straffansvar, och först 
vid 20 års ålder får man handla alkoholhaltiga drycker på Systembolaget. Under 
äldre perioder var myndigheten betydligt mer komplicerad än så, särskilt för kvin-
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nor. Inger Dübeck använder istället begreppen habilitet och kompetens, där habili-
tet innefattar förmågan att ingå förpliktelser avseende äktenskap, arbete, 
testamente, köp, försäljning, lån etc. och kompetens förvaltningsrätt över egen
dom i vid mening. Gifta kvinnor var på flera punkter habila, ogifta kvinnor i något 
mindre utsträckning, medan änkor nästan utan undantag var såväl habila som kom
petenta. Det fanns dock enligt Dübeck inget nödvändigt orsakssamband mellan 
hustruns habilitet och mannens målsmanskap under ä ldre perioder. Under 1700-
och 1800-talet kunde däremot mannens målsmanskap vara ett starkt argument för 
att kvinnan skulle uppfattas som inhabil.16 Som jag redovisade i föregående kapitel 
skiljer också Anu Pylkkänen mellan målsmans- och förmyndarskap och giftoman-
nainstitutionen och menar att processbehörighet inte behöver ha någon omedelbar 
koppling till myndighet i övrigt. 

Stadslagen säger inte mycket om kvinnors möjligheter att tala offentligt inför 
rätta. Att lagen enbart talar om "han" vid vissa tillfällen behöver inte betyda att den 
därmed uteslöt kvinnor.17 I stadslagen finns det också några stadganden som ut
tryckligen gav kvinnor rätt att agera i rätten. Om mannen eller hustrun hade agat 
sitt barn av våda så att det dött, kunde endast makan eller maken väcka åtal mot den 
andre.18 Hustrun skulle även svara för sig själv om hon var gravid vid mannens 
frånfälle.19 Vid horsbrott skulle kvinnan kära mot mannen .20 

Vid ett tillfälle sägs det uttryckligen att kvinnan kunde värja sig med ed, om hon 
anklagades för att ha mjölkat ett får, en ko eller en get.21 

Det finns inget i stadslagen som tyder på att kvinnor undkom straffansvar vid 
begångna brott. Straffen kunde vara olika för män och kvinnor, men båda straffa
des. När det gällde hur böter skulle fördelas, stadgades i dråpamålsbalken att de 
skulle utbetalas av den brottsliges egendom: "Allt det som skall bötas för faders 
gärningar, som han förbrutit, eller moders eller andra fränders, då skola alltid bö
terna gäldas av dens lott [egendom], som gjorde brottet... ty man är ej skyldig att 
gälda för annans brott."22 Det stadgades även att "kvinna ska vara i samma lag som 
man ifråga om vådaverksböter, vare sig hon dräper eller blir dräpt."23 När kvinnan 
hade dräpt en man med vilja "då skall man låta henne komma till rådstugan och 
döma henne såsom en annan dråpare..."24 

Rera brott ledde till dödsstraff. Vid vissa tillfällen skulle verkställandet av 
straffet vara olika för män och kvinnor. Om en kvinna eller man mördade och göm
de liket, skulle mannen steglas och kvinnan brännas.25 Samma straff gällde vid 
trolldom.26 Vid tvegifte skulle mannen halshuggas och kvinnan brännas.271 Tjuva-
balken stadgades: "För hur stort brott någon skall hängas eller mista sina öron" — 
§2 Om kvinna vare samma lag, utom att hon skall sättas kvick i jord för så mycket 
som en man skall hängas för."28 

Folke Ström har studerat olika slags dödsstraff och ser en könsuppdelning av 
dem i germansk rätt. Just hängning, stegling och halshuggning var typiskt manliga 
straff, medan bränning och levande begravning främst användes mot kvinnor. 
Ström diskuterar inte vad de könsliga skillnaderna betyder i sig, men han hänvisar 
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t.ex. till en av de äldsta lagböckerna från Lübeck, där levande begravning motive
rades av "pro honore muliebri", d.v.s. den gifta kvinnans ära.29 

Jag tolkar lagen så att den kan syfta på både män och kvinnor även när inte kvin
nor nämns explicit. Tjuvabalken är ett exempel på detta eftersom jag antar att även 
kvinnor kunde stjäla och ådömas straffansvar för begångna brott, även om inte 
kvinnor nämndes uttryckligen förutom under vissa speciella omständigheter. I de 
fall där kvinnan nämndes handlade det om hennes reproduktiva förmåga eller hen
nes starka band till mannen genom giftermålet. Om kvinnan stal, när hon var med 
barn, fick hon enligt lagen ett mycket kännbart straff "är det så stor tjuvnad, att hon 
skall mista livet för, då skall hon sättas i stadens järn, och den som skyllde henne, 
skall föda henne, till dess att barnet är fött, och sedan skall hennes straff göras."30 

Om en hustru hade njutit av mannens stöldgods, straffades hon: "Blir någon gripen 
vid tjuvnad, som har hustru, barn eller bolagsman, då skall ej deras liv gäldas där
för, om det är så stor tjuvnad, utom om det påträffas i deras hem och de hava förtärt 
det med honom och varit i rådslag med honom."31 

Kvinnan var alltså straffmyndig. Vid speciella tillfällen som rörde graviditet 
och barnafödande var kvinnan uttryckligen vittnesgill. Om en kvinna som var gra
vid dräptes med vilja, "då skall för henne gälla dubbel bot—och vittnesmål av två 
goda kvinnor, som skola bära vittne att barnet var levande i hennes kropp."32 Om 
hon var gravid och dräptes av våda, krävdes två kvinnors vittnesmål och sex mäns 
ed.33 Vid tvist mellan änkan och fädernefränderna som gällde om hennes döda barn 
var dödfött eller hade fötts levande och fått kristendom, bar kvinna vittnesbörd som 
två män.34 

I stadslagens rådstugubalk samt i landslagarnas rättegångs- respektive tingmå-
labalk finns bestämmelser om vilka män som skulle kunna sitta i nämnder, vittna 
och gå ed. Detta brukar tolkas som att kvinnor inte hade rätt att vittna.35 Kvinnor 
nämns inte, utan lagarna sätter upp regler mellan bofasta män och andra män. En
ligt stadslagen fick inte män från landsbygden vittna om "gäld och det som sådant 
tillhör", utan endast i brottmål - "dråp och sår och annat dylikt", om de var bofasta, 
trovärdiga och varit närvarande vid händelsen.36 

Under 1600-talet blev den s.k. legala bevisprövningen alltmer gällande, där 
tonvikten lades vid erkännandet eller vittnesbevis och där två till tre vittnen mot
svarade fullt bevis. Nämndens betydelse ökade på bekostnad av edgärdsmännens. 
Edgärdsmannaprocessen, som innebar att den person som anklagades kunde värja 
sig med ett antal edgärdsmän, blev allt mer ovanlig och avskaffades slutligen 1695. 
Vittnesmålens betydelse ökade alltså och praxis visar att kvinnor fick vittna under 
1600-talet. 1643 kom ett lagförslag som innebar att kvinnor och barn skulle kunna 
förhöras för att rätten skulle komma närmare sanningen och komma fram till vad 
som skulle rannsakas vidare. I en kunglig förfrågan 1684 tillfrågades hovrätterna 
om kvinnor brukade tillåtas vittna. Svaret blev att de som regel fick göra detta. En
ligt Göran Inger blev det officiellt tillåtet för kvinnor att vittna 1697. Men i det brev 
han hänvisar till, ställt till Svea Hovrätt, stadfästes inte uttryckligen kvinnans rätt 
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att vittna, utan syftet med brevet var att man ville förenkla vittneseden som skulle 
läsas av "enfaldige vittnen" (här i betydelsen okunniga), eftersom många vittnen "i 
synnerhet Qvinnfolk deras egentliga betydelse icke rätteligen kunna förstå."37 

Enligt 1734 års lag skulle kvinnor svara för sig själva i brottmål. Gifta kvinnor 
kunde bistås av sin man och ogifta av sin målsman. Nu stadfästes också kvinnors 
rätt att vittna. Både gifta och ogifta kvinnor tilläts vittna och deras vittnesmål räk
nades som lika mycket värda som en mans. Om de hade begått enkelt hor eller löns-
kaläge och tagit sitt straff, räknades de som fullvärdiga vittnen.38 

Som vi tidigare har sett i kapitlet om ägande, kunde kvinnor vid vissa tillfällen 
ingå juridiskt bindande avtal, t.ex. vid tes tamente och inbördes testamente, vid 
skuldförbindelser och när mannen var frånvarande. Änkan hade de största möjlig
heterna, medan den ogifta kvinnan endast kunde testamentera (från 1686) och an
tagligen ingå arbetsavtal. 

Skatt eller pålagor lades enligt stadslagen på både män och kvinnor.39 Mannen 
skulle meddela borgmästarna vem han hade gjort räkenskap för om han reste bort, 
sin hustru om han hade någon. Hustrun ansvarade för att betala makens skatt om 
han var bortrest.40 

Det finns egentligen inget i lagen som reglerar ogifta kvinnors rättigheter att 
uppträda i rätten på egen hand så länge deras föräldrar levde. Det viktiga var att re
glera kontrollen över deras egendom och att kontrollera valet av blivande man. 
Den ogifta kvinnan hade en giftoman som bestämde vem hon skulle gifta sig med 
och en förmyndare som beslutade över hennes egendom, åtminstone den ärvda. 
Egna ihopsparade medel fick hon så småningom möjlighet att testamentera. Den 
ogifta kvinnan hade straffansvar. När det gäller sexualiteten var den äldre lagstift
ningen intresserad av att ge fadern kontrollen, men under stormaktstiden blev 
kvinnan även i detta avseende straffmyndig.41 

Kvinnan giftes till "lås och nycklar". Ingenting annat i lagen stadgar explicit om 
något husfrudöme, inte heller om någon arbetsplikt från hustruns sida. I stadslagen 
saknas landslagens begränsningar av hustruns handel.42 Överhuvudtaget saknas 
stadganden om beloppsgränser, eller om att mannens vetskap eller godkännande 
krävdes när hustrun exempelvis handlade. I mannens målsmanskap ingick att söka 
och svara för hustrun, men detta behöver alltså inte inbegripa hennes möjligheter 
att ingå avtal på egen hand. 

Lagen är som sagt tydlig när den stadgar att mannen ska söka och svara för hust
run. Men som jag tolkar lagen omfattades den gifta kvinnan ändå i stort sett av de 
regler där "kvinna" nämns. Ibland motverkar därför olika regler varandra, och då 
blir det praxis som får visa hur lagarna tolkades och användes. Det finns inga utta
lade stadganden i stadslagen om vad änkor fick göra, förutom där "kvinna" nämns 
allmänt. Stadslagens oklarheter när det gäller om och när kvinnor fick företräda sig 
själva i rätten eller inte, måste därför ha betytt att lokala normer och den rättsliga 
praktiken var avgörande för kvinnors möjligheter att tala i rätten. 
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I forskningen om kvinnor under äldre tid är det inte ovanligt att man konstaterar 
att lagstiftningen begränsade kvinnor, men att de hade möjligheter att agera inom 
olika fält i praxis.43 Jag menar att lagstiftningen inte är helt konsekvent; olika in
tressen ställs emot varandra i den. Dessa motsatta intressen existerade även i sam
hället i stort. A ena sidan var kvinnan underordnad mannen såväl i hushållet som i 
samhället, även om hennes villkor varierade mellan grupper och beroende på vil
ken del av kvinnors verklighet man studerar. Å andra sidan var kvinnan nödvändig 
vid reproduktionen och även hennes insatser i produktionen var ofta viktiga. Hon 
kunde medföra egendom in i äktenskapet. En mängd kvinnor levde dessutom av 
olika skäl utan män och behövde försörja sig själva och de sina. 

Man bör alltså inte, som jag diskuterade i inledningen, se lagstiftningen som en 
opersonlig struktur. I detta sammanhang vill jag lyfta fram Grethe Jacobsens syn
sätt där hon menar att lag och praxis går in i varandra och måste samläsas. Hon vän
der sig emot en uppfattning där man ser praxis som verklig och lagstiftningen som 
overklig.44 Man kan uttrycka det så här: lag och praktik samagerar och utmynnar i 
rättspraxis, d. v.s. rätten skapas på plats. Därmed skiljer sig också kvinnors rättsliga 
villkor beroende på tid, rum och social ställning. 

Arbete och genushierarkier 
Det finns en omfattande internationell forskning om kvinnor och arbete under äld
re tid. För svenskt vidkommande är kunskaperna inte särskilt omfattande. Spåren 
efter kvinnors arbete under äldre tid är både få och svårtolkade, något som exem
pelvis Eva Österberg har konstaterat i en artikel om kvinnors arbete under medelti
den.45 Detta konstaterande är inget unikt för medeltiden; genom hela historien, 
inpå 1900-talet har kvinnors arbete varit dolt i källorna.46 Det finns få undersök
ningar om kvinnors arbete i svenska städer under 1600-talet. Med domböcker som 
källa får vi bara glimtar av vad kvinnorna egentligen gjorde, tyvärr. Men som ex
empelvis Hilde Sandvik har hävdat, menar jag att en rimlig hypotes är att det finns 
ett samband mellan kvinnans arbete och ansvarsområden och hennes rättsliga 
ställning. Därför diskuteras först kvinnor och arbete utifrån tidigare forskningsre
sultat samt lagstiftning och rättspraxis från Gävle och därefter kopplas detta till frå
gor om kvinnor och rättslig kapacitet. 

Vid 1686 års lagkommissions diskussion om kvinnlig och manlig arvsrätt (se 
kapitel 2), ansåg vissa ledamöter att det arbete som en kvinna utförde i staden var 
mer värt än landsbygdskvinnans. Detta skulle, enligt dem som var motståndare till 
lika arvsrätt, motivera att män även i fortsättningen fick ärva mer än kvinnor på 
landet. Även exempel från England visar hur kvinnors arbete kunde motivera 
ägande. Från Salisbury visar testamenten att kvinnors arbete kunde anges som or
sak till varför de fick ärva hela mannens egendom.47 

Lagkommissionens synsätt kan vara intressant att ställa mot den tidigare forsk
ningen om kvinnors arbete på den svenska landsbygden. Både bland etnologer och 

— 91 — 



historiker har just bondkvinnans arbetsinsatser motiverat att man har tolkat hennes 
ställning i samhället som förhållandevis jämställd med mannens. Forskarna har 
studerat arbetsdelningen mellan könen och generationer och pekat på kvinnans 
många ansvarsområden och kompetens. Under senare tid har detta synsätt kritise
rats för att forskningen utgått från ett konsensusperspektiv, utan att fråga om hur ar
betet värderades, eller att ställa frågor om makt och maktfördelning mellan kö
nen.48 

Arbetet i det äldre samhället brukar karaktäriseras som hushållsbaserat, där 
produktion och reproduktion skedde inom hushållets ram och där mannen och 
hustrun arbetade sida vid sida, men med olika arbetsuppgifter och ansvarsfördel
ning. Makten över nycklarna får symbolisera hustruns arbete och ansvar. Under
sökningar har visat att kvinnorna skötte gårdarna och kunde utföra så kallade man
liga sysslor när männen var borta. Var de borta på fiske, jakt, handel, etc., kunde 
hustrun ta hela ansvaret för gårdens skötsel. Något hemmafruideal existerade inte. 
Det hushållsbaserade arbetet har också ansetts förklara varför kvinnor haft större 
befogenheter i rättspraxis än vad lagstiftningen tillät.49 

Kvinnors arbete och insatser och deras betydelse har kanske än mer poängterats 
när det gäller kvinnors arbete i städer. Under rubriken "Byluft g0r fri ?" (dvs 
stadsluft) lyfter den norska historikern S0lvi Sogner fram arbetets betydelse för 
kvinnors förhållandevis fria ställning i städerna perioden 1500-1750.50 Enligt 
Grethe Jacobsen bör man inte förvånas över att kvinnor arbetade i äldre tider. Det 
var endast ett tunt skikt av kvinnor som inte arbetade.51 

Arbetet har studerats av flera kvinnoforskare ur olika aspekter och man har dis
kuterat vad genusarbetsdelningen under olika historiska skeenden och i olika kul
turer har betytt för kvinnlig underordning. Ett antal forskare har pekat på den histo
riska kontinuiteten av genushierarkier när det gäller arbetsdelningen — även om 
arbetena och arbetets innehåll har skiftat.52 

I Alice Clarks klassiska bok Working Life of Women in the Seventeenth Century 
från 1919 lyfts hushållet och kvinnors arbete sida vid sida med männen fram. En
ligt henne delade hustrun och mannen på arbetet i verkstäderna under äldre tid, 
men i och med kapitalismens framväxt blev männen lönarbetare och arbetsgemen
skapen inom hushållet försvann. ".. .then the wife became completely dependent on 
her husband, sinking to the position of his unpaid domestic servant."53 

Senare undersökningar har kritiserat denna bild. På 1500- och 1600-talet åter
fanns kvinnor främst i traditionella kvinnliga arbeten som karaktäriserades av låga 
löner, oregelbundenhet och låg status. Michael Roberts uppmärksammar att både 
kvinnors och mäns arbete var flytande. Men ändå fanns det stora skillnader. Män
nen identifierades med ett yrke, även om de försörjde sig på fler sätt, medan kvin
nor "utförde" olika arbeten. Denna skillnad förekom till och med när männen var 
arbetslösa.54 

Sue Wrights karakteristik av kvinnors arbete i staden Salisbury kring sekelskif
tet 1600 är belysande för kvinnors arbete i städer under äldre tid: 
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"Women's work was principally at the casual, menial end of the market, 
an area which may not have involved large numbers at any one time, but 
which must have given employment to a significant number of women at 
some stage during their life-cycle."55 

Enligt Wright kan man inte ur källmaterialet utläsa att kvinnor arbetade tillsam
mans med män. Kvinnor tvättade, vårdade sjuka (några få var barnmorskor), var 
ammor, spann och virkade spetsar, bryggde och bakade, höll krog eller ölhus, samt 
ägnade sig åt försäljning i liten skala.56 

Eftersom källmaterialet ofta utgår från männens yrken, är det vanligen svårt att 
se vad hustrur i praktiken arbetade med. Men om man ser till vilka svårigheter de 
flesta änkor hade att fortsätta i mannens värv, tyder det på att hustrur inte var så pass 
delaktiga i mannens arbete att de klarade av att fortsätta driva rörelsen när han dog. 
Här måste dock påpekas att det finns skillnader mellan olika städer och yrkesgrup
per. Även konjunkturer hade betydelse. Särskilt vid lågkonjunkturer kunde kvin
nors arbete begränsas.57 

I några städer på kontinenten fanns det under hög- och senmedeltiden kvinnliga 
skrån; i Paris, Köln, Zürich och Nürnberg. Kvinnorna var högt specialiserade inom 
främst textiltillverkningen. Arbetet bestod exempelvis av att tillverka en mycket 
eftertraktad sytråd av hår, eller att spinna guldtråd, eller att arbeta med silke på oli
ka sätt. Kvinnorna fungerade som mästare och anställde egna lärlingar. De var ofta 
gifta med män inom motsvarande manliga skrån. Här menar jag att man verkligen 
kan tala om en familje- (eller hushålls-) baserad produktion. Men villkoren skilde 
mellan kvinnliga och manliga skrån. Skråmedlemskapet gav inte samma auktoritet 
och rättigheter för kvinnor som för män. De kvinnliga skråna leddes av män, med 
undantag för de kvinnliga silkenäsdukstillverkarna i Paris.58 

I huvudsak var dock skråna i Europa manliga. Politiken gick ut på att endast en 
begränsad grupp fick ägna sig åt ett visst hantverk. Arbetet var uppbyggt kring 
mästaren och hans gesäller. Hushållet var bas förproduktionen och kvinnors arbete 
var betydelsefullt där. Skråväsendets utveckling innebar begränsningar för kvin
nors möjligheter till försörjning eftersom det uteslöt dem från näringar som låg 
nära traditionell hemproduktion.59 Merry Wiesner har undersökt kvinnornas ställ
ning i några sydtyska städer perioden 1500-1650. Hon konstaterar att många kvin
nor arbetade med olika yrken, men att det under perioden skedde förändringar ge
nom att specialisering och professionalisering av vissa yrken kom att utestänga 
kvinnor. Reformationen och den nya synen på äktenskapet, som även förändrades i 
katolska städer, gjorde att alla kvinnor förväntades gifta sig, det vill säga inte vara 
ute i yrkeslivet så länge. Ortodoxin medförde också att vissa typiska kvinnoyrken 
försvann, t.ex. baderskorna eftersom baden stängdes.60 

Enligt Lyndal Roper attraherades skråhantverkarna av reformationen jus t för 
att den passade deras arbetsrelationer och hushållsideal.61 Hantverkshushållsideo-
login såg hustruns och mannens intressen som harmonierande. Det fanns en 
könslig arbetsdelning som i retoriken ansågs som kompletterande. Detta konsen-
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sustillstånd har också framförts i forskningen där det hävdats att detta tillstånd 
bröts först när arbetsplatsen skildes från hemmet. Roper vänder sig emot en sådan 
uppfattning och menar att kvinnors och mäns arbete inte skedde på lika villkor i 
hushållet. Ju större hushållet var och ju fler anställda det hade, desto mer koncen
trerades hustruns arbete till hem och barnavård. Men barnskötseln ansågs som så 
"naturlig", att den i källorna förbigås med tystnad; kvinnan sågs som "hustru", inte 
som moder. De kvinnor som var gifta med män utan egen verkstad var däremot 
tvungna att ta olika slags arbeten för att bidra till försörjningen. 

Kvinnoarbetet var ofta mindre utbildningskrävande än männens arbete. En dot
ter som växte upp inom ett visst hantverk kunde senare giftas till ett annat. De tradi
tionella utbildnings vägarna var också stängda för kvinnor. Att kvinnor inte klarade 
av vissa moment i yrket var ett sätt att markera yrkets ära och exklusivitet. Inom 
metallhantverket, där det inte fanns några begränsningar för antalet gesäller och 
lärlingar, gick utestängningen av kvinnor längst. Eftersom skråna motarbetade 
kvinnors arbete återfanns de inom sektorer där kontrollen var lägst. När nya sekto
rers ekonomiska betydelse växte, inlemmades de under den manliga kontrollen 
och kvinnorna utestängdes även därifrån. 

Änkan ärvde sin mans yrkesrättigheter, men med restriktioner och det var yt
terst få änkor som drev sin makes rörelse vidare. De vars män varit mest välbärgade 
kunde klara sig bäst, medan de fattigare hade svårt att klara sig på grund av kredito-
rernas krav och att de enligt lagen måste anställa en lärling. Rättigheten att fortsätta 
med verksamheten var således endast teoretisk för de allra flesta änkor. Änkestån
dets primära funktion låg enligt Roper i att vara en del av en giftermålsstrategi som 
gick ut på att skydda rörelsen tills änkan hade gift om sig och överfört rättigheten 
till en ny man.62 

Enligt Roper var det just giftermålet som var det centrala kring vilket skillnader 
i status och verksamhet organiserades. En mästare måste vara gift. Med giftermålet 
fick mannen även politiska rättigheter och det gav honom auktoritet och vuxensta
tus. Enligt skråideologin skulle gesäller och lärlingar inte gifta sig förrän de blev 
mästare. Denna syn på giftermålet medförde att de strukturella skillnaderna mellan 
mästare och andra arbetare doldes. Gesäller och lärlingar såg sin position som en 
del i livscykeln och deras problem skulle lösas individuellt när de gifte sig. I prakti
ken kunde dock inte alla gifta sig och starta eget.63 

När det gäller Sverige fanns det få bestämmelser som reglerade arbetet i stads
lagen. Ytterst få berör kvinnor och arbete. Förutom några regleringar som gällde 
handel, hantverk och legotjänst, fanns en bestämmelse i byggningabalken som vi
sar att kvinnor bryggde öl och kunde vara "tavernare".64 Lagen skrevs vid 1350-ta-
lets mitt och arbetet kom istället att regleras av lokala förordningar och särskilda 
näringsstadgor, som förändrades och blev allt mer detaljerade över tid. 

I stadslagens köpmålabalk fanns inga uttalade förbud för gifta kvinnor att hand
la: "Ingen må göra ett köp med husbondens barn eller hans husfolk utan hans vet
skap, såvida de icke äro satta för att sälja."651 landslagen fanns däremot bestäm
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melser om att hustrun inte fick sälja för mer än ett öre, vilket har tolkats som en 
konsekvens av hennes hustrurättigheter och makt över lås och nycklar.66 Frånva
ron av en sådan begränsning i stadslagen tolkar jag som att det förutsattes att hust
run ägnade sig åt handel i större skala i städerna. 

Från 1300-talets mitt skedde ekonomiska förändringar och näringslivet blev 
allt mer reglerat. Detta kom att få betydelse för kvinnors arbetsrättsliga ställning. 
Det dröjde dock innan en generell skråorganisering blev vanlig i alla städer. Under 
Vasatiden blev ekonomin mer statsdirigerad. Men detta betydde inte att skråväsen
dets utveckling hindrades — snarare tvärtom. Den merkantilistiska ekonomiska 
politiken införde regleringar inom handeln och hantverket. Lanthantverket in
skränktes och det infördes bestämmelser mot de fuskare och bönhasar som kunde 
hota skrånas monopolställning.67 

Handelssocieteternas främsta mål var att få monopol på handeln genom att för
bjuda eller begränsa olika gruppers rätt att handla, bl.a. kvinnors. Enligt Mandat 
om städers handel från 1546 skulle två tillsyningsmän kontrollera om de handlan
de uppfyllde vissa ekonomiska krav och krav på yrkeskunskaper. Krämarna skulle 
föra speciella varor. År 1635 kom en ny handelsordning som var normgivande för 
gatuhandeln och med 1650 års handelsordning fastslogs uttryckligen att varje 
främmande eller ickeborgare endast hade tillåtelse att handla på marknaden. Be
stämmelsen gällde även adelns och hovets hantverkare.68 

Under 1600-talet kom flera förordningar om mångleri. Syftet var att med olika 
regler begränsa kvinnors möjligheter att handla med olika varor samt att skydda 
den skråorganiserade handeln. Här bestämdes med vilka varor månglerskorna 
skulle få handla och hur mycket som skulle betalas i accis för olika varor. Under 
1700-talets började också hökerskor få särskilda näringstillstånd.691 1734 års lag 
stadgades uttryckligen att hustrur inte kunde handla eller ingå borgensförbindelser 
utan mannens samtycke.70 

Ur rättspraxis från 1600-talets Stockholm kan man enligt Inger Dübeck utläsa 
att flera kvinnor sysslade med pantlåning och att den professionella handelskvin
nan accepterades. Vid tvister ansåg nämligen rätten att kvinnan var ansvarig för 
sina transaktioner och ingen hänsyn togs till om maken påstod att han hade varit 
ovetande. I en magistratsförordning från Stockholm 1677 gavs exempel på kvin
nor som sysslade med bedrägerier. Även här framkommer det att kvinnor sysslade 
med pantlåneverksamhet och handel. Rättspraxis från Svea Hovrätt kan enligt Dü
beck tolkas så, att man erkände handelskvinnans utvidgade kontraktshabilitet. 
Trots att mannen var hustruns målsman, behövde hon inte uttryckligt tillstånd att 
driva näring.71 

När det gäller hantverk, förutsatte stadslagen att hustrun och senare änkan var 
delaktig i mannens yrkesutövning: 

"Ingen hantverkare får utöva eller idka flera yrken än ett slags hantverk, 
och icke heller någon köpenskap. — Och samma lag skall gälla för hant
verkares hustru."72 
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Hantverket blev liksom handeln allt mer reglerat. Den tidiga regleringen på 
skråområdet hade form av begränsade och lokala förordningar i städerna, medan 
hantverksordningen av 1621-22 var tänkt som en rikslag med särskilda regler om 
anställning av lärlingar, gesäller, mästarprover etc. Gesällvandringar blev obliga
toriska och antalet lärlingar och gesäller reglerades. Det blev allt svårare att kom
ma in i skråna. Änkor fick endast hålla verkstad i tre år. Denna bestämmelse till-
lämpades inte överallt, åtminstone inte hos hattmakarskrået.73 År 1669 kom ännu 
en förordning för hantverkare i Finland och Sverige, som systematiskt reglerade 
skråväsendet. Denna var, med vissa förändringar 1720, gällande ända fram till nä
ringsfrihetens införande 1846.74 

Det starka skråtvånget ledde till att jakten på bönhasar ökade. Dessa var dels ge
säller som "fuskade" på sin fritid, dels den sociala underklassen bestående av före 
detta soldater, arbetare, lägre stadstjänare, krogfolk, samt soldat- och båtsmans
hustrur och fattiga änkor. När kvinnor anklagades för bönhaseri, var det ofta i sam
band med att de överskred gränserna för hemproduktionen och dess avsättning.75 

Med 1720 års hantverksordning fick dock kvinnor möjlighet att efter ansökan 
utöva ett hantverk, antingen hos någon mästare eller som självständig näringsidka
re. Enligt denna ordning skulle kvinnan erlägga en avgift och anses tillhöra bor-
gerskapet. I detta avseende kan man tala om ett avgiftsborgerskap. Kvinnan hade 
inga politiska rättigheter eller plikter. Här stadfästes också änkans rättighet att fort
sätta driva verkstaden.76 

Kekke Stadin har studerat kvinnors arbete i svenska städer vid 1600-talets slut 
och början av 1700-talet. Stadin konstaterar att hantverket ofta utfördes i relativt li
ten skala i svenska landsortsstäder med i medeltal en halv anställd gesäll per mästa
re. Därför krävdes yrkesskicklighet från änkans sida för att kunna driva mannens 
rörelse vidare. Jag antar att det var ovanligt att en hustru kunde öva upp en sådan 
skicklighet, såvida inte hantverket låg nära hemproduktionen. Stadins exempel 
med de många bryggaränkorna understryker ett sådant resonemang. Exempel på 
välbärgade änkor som var sämskmakare och krukmakare visar att de hade anställ
da gesäller. Inom handeln fortsatte änkorna att driva männens rörelse. 

Kvinnor återfanns inom så kallade enklare hantverk som bryggeri, slakteri och 
bageri. Under 1600-talet saknade mindre städer utbildade, skråanslutna hantverka
re i vissa yrken och därför ansågs dessa yrken vara lämpliga för fattiga änkor, sol
dathustrur och t.o.m. ogifta kvinnor. 

De flesta som bodde i städerna var inte borgerliga näringsidkare. Här fanns 
tjänstemän, arbetare av olika slag, militära befattningshavare, ofrälse ståndsperso
ner och andra. För dessa kvinnor fanns det inte många försörjningsmöjligheter. En 
del sysslade med mångleri, d.v.s. försäljning av varor från korg eller bod. En annan 
försörjningsmöjlighet var tillfällighetsarbeten, som tvätt, städning och smärre 
sömnadsarbeten. 

Ett kvinnoyrke var barnmorska. Barnmorskorna var ofta gifta, lite äldre kvin
nor. Men städerna hade oftast bara en barnmorska, inget vanligt arbete således. Ba
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derskorna var en stor grupp. Det offentliga bastubadet avtog under slutet av 1600-
talet och 1725 stängdes alla offentliga badstugor helt på grund av rädsla för syfilis. 
Här försvann således ett gammalt kvinnoyrke.77 

Curt Hauffman har gjort en grundlig studie av kvinnorna inom hattmakareäm
betet i Stockholm under 1600- och 1700-talet. Många av de unga kvinnor som gifte 
sig med hattmakare kom själva från hattmakarsläkter. Giftermålsåldern var låg — 
av de kända 28 fallen var hälften av brudarna under 20 år gamla och endast en över 
30 vid giftermålet. Tre av dem var 16 år. Redan som döttrar hade de hjälpt till i 
verksamheten och det fortsatte de med som gifta. Hustruns arbete och handel var 
viktig för att företaget skulle gå runt och växa, detta framgår av flera exempel. Pa
rets centrala roll i hushållet framgår också av skråets stadganden, där exempelvis 
lärpojken förehölls att vara ärlig mot såväl mästaren som hans hustru. 

Hauffman ger flera exempel på hustrur och änkor som var skrivkunniga och äg
nade sig åt handel. Det finns ett antal exempel på änkor som kunde fortsätta att dri
va rörelsen sedan mannen dött. De flesta gjorde det dock endast under några år och 
uppskattningsvis hälften gifte om sig — många med hattmakare. Även om kvin
norna inte verkar ha behandlats sämre än män i sina affärsförbindelser, fanns det 
inskränkningar. Änkan hade inte rätt att anställa en ny lärpojke sedan den redan an
ställde blivit utlärd.78 

Alla kvinnor hade inte möjligheter att idka näringar. Ogifta kvinnor var vanli
gen pigor och många kvinnor, liksom män, var enligt lagen tvungna att ta anställ
ning hos någon husbonde. År 1680 utgjorde pigorna vanligen mellan 60 och 70 
procent av de självförsörjande kvinnorna i medelstora svenska städer. Antalet hus
ligt anställda ökade fram till mitten av 1700-talet; här märks yrken som ammor, 
barnjungfrur och husjungfrur.79 

Redan i stadslagen fanns bestämmelser om att de som ägde mindre än tre mar
ker i lös egendom måste låta leja sig. Annars förvisades de från staden.80 Vid 1600-
talets slut och 1700-talets början kom tjänstehjonsstadgor med bestämmelser om 
löner, flyttningsförbud och tjänstetvång. Enligt Börje Harnesk var det kanske just 
tjänstetvånget som gav lagstiftningen dess mest tjänstehjonsfientliga karaktär.81 

I dessa tjänstehjonsstadgor underströks att de som inte hade egendom, bedrev 
handel eller hantverk, tillhörde ett privilegierat stånd, eller hade tagit årstjänst, sak
nade laga försvar. Det fanns dock vissa undantag för dem som ansågs vara nyttiga 
för en stad, t.ex. genom hantlangning. Kvinnor kunde undkomma bestämmelsen 
om de kunde bevisa att de försörjde sig utan misstanke om otukt och — från 1723 
— om de hade spädbarn eller svaga föräldrar att ta hand om. För dem som saknade 
försvar gällde krigstjänst eller tvångsarbete.82 

I städerna kunde ogifta kvinnor uppnå det påbjudna försvaret inte enbart som 
pigor, utan också i fabriker, manufakturer, hantverk och handel. Man antar att ogif
ta kvinnor kunde ingå tjänsteavtal utan förmyndarens medverkan. Många av de 
kvinnor som sökte arbete i staden, hade nämligen inte förmyndaren i närheten.83 
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Många kvinnor var hänvisade till grovarbete, som rodderskor, renhållningsar
betare och byggnadsarbetare. Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 
minskade antalet kvinnliga arbetare som arbetade för Stockholms stads räkning 
och år 1750 försvann de från stadens lönelängder. De manliga grovarbetarna blev 
dock fler. Kekke Stadin finner inga generella svar på varför kvinnorna slutade som 
grovarbetare. En förklaring kan vara att en växande manlig proletär befolkning 
delvis trängde ut kvinnorna, en annan att manufakturerna lockade bort kvinnorna 
från de tunga arbetena.84 

Kvinnors svaga ställning som arbetskraft gjorde alltså att de om de saknade för
svar blev mycket sårbara, inte bara ekonomiskt utan också rättsligt. Ett sätt för stä
derna att göra sig av med problemet med fattiga kvinnor var att förvisa dem.85 

Under åren 1631 till 1639 är det troligt att 16 kvinnor förvisades från Gävle. 
Den 8 oktober 1635 stadgade staden att "allt lösfolk [skola] förvisas staden och den 
som dem härbärgerar skole böte sine 40 mark emot förbud." De som förvisades ur 
staden tillhörde de mest utslagna. Jag antar att det då, liksom nu, var städerna som i 
större utsträckning drog till sig människor utan arbete, bostad och familj och att de 
såg staden som en möjlighet till försörjning. Ofta verkar de kvinnor som förvisades 
ha saknat försörjningsmöjligheter. Än fler hotades av förvisning; de var tvungna 
att ta tjänst eller visa att de kunde försörja sig. De flesta kvinnor nämndes bara vid 
förnamn och verkar ha saknat kopplingar till någon man. Två förvisades på grund 
av lägersmål och man kan bland annat på grund av namnlikheter gissa att fler av de 
förvisade var ogifta mödrar. En annan orsak till förvisning var stöld. De båda män 
som förvisades från Gävle hade stulit, liksom hustrun till den ena. Tre kvinnor — 
hustru, dotter och svärmor — förvisades eftersom de dolt och gjort medhåll med 
mannen i allt hans "boveri". De kunde inte bevisa att de kunde försörja sig på ärligt 
vis. Förvisning kunde också användas som hot. Två män som hade stulit hotades 
med förvisning om det upprepades. En man hotades med förvisning efter ett lägers
mål om han inte uppfyllde vissa villkor och förlikade sig med sina grannar. Rådstu-
gurätten tröttnade på två kvinnor som låg i konflikt med varandra och vid ett tillfäl
le hotade den med förvisning om de fortsatte anklaga varandra.86 Under åren 
1673-75 straffades de som hyste lösdrivare. Inspektioner gjordes och straffet för 
den som hyste blev böter eller fängelse. I ett fall avvisades en kvinna uttryckligen 
för sitt lättfärdiga leverne.87 Nödåret 1697 avvisades människor från staden och 
rätten bestraffade dem som hyste löst folk. Några änkor som saknade försörjning 
förvisades, liksom en man med sin hustru samt ett par män med hustru och barn, 
ingen av dem dock med hänvisning till lättfärdigt leverne.88 

Kvinnors arbete och verksamheter i Gävle 
Gävle var en lantlig handelsstad, som även var känd för sitt fiske, där hantverket 
och därmed skråna inte hade någon framträdande roll i stadens näringar. Männen 
hade visserligen yrkesbeteckningar, men endast skräddarna samt kruk- och sko
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makarna bildade egna skrån i staden under 1600-talet. Andra hantverkare var knut
na till skråväsendet i Stockholm. Skråväsendet är främst en 1700-talsföreteelse i 
Gävle när staden växte och arbetet stratifierades allt mer. I domboksmaterialet 
finns inget som tyder på att kvinnor var inlemmade i skråhantverket, inte heller att 
de i någon större utsträckning utmanade det.89 De kvinnor jag har funnit som ägna
de sig åt olovlig näringsverksamhet, hade bakat bröd till försäljning eller ägnat sig 
åt olovlig slakt. Dessa överskridanden gjordes särskilt och straffades särskilt under 
året 1697, som var ett nödår.90 

När spiksmeden Lars Larssons hustru hade bakat och sålt bröd, inkallades i juni 
1697 två bagare till rätten som angav att brödbaket skadat deras näringsidkande. 14 
kakor grovt bröd hade konfiskerats hos Lars. Enligt honom hade hustrun honom 
oveterligen sålt en kaka bröd för att hon varit "tvungen". Rätten konstaterade att ef
tersom Lars Larsson var en fattig karl och inte hade gjort någon större "profit" på 
försäljningen, skulle brödet lämnas tillbaka till honom med förmaningen att fler 
överträdelser skulle leda till "vederbörlig räfst och correction." 

Tre hustrur, en av dem Lars Larssons, som varit angivna för olovligt slakteri in
kallades samma dag inför rätten och varnades för att fortsätta med det om de ville 
undvika räfst.91 Men det olovliga slakteriet fortsatte. I november samma år hade 
Per Lifs änka och Roland Krings hustru stämt förre spiksmeden Lars Larsson för 
att han hade gjort dem stort förfång i slakteriet. Av vittnesmålen framgår det att det 
var hans hustru som stått för slakten och försäljningen. Men hustrun försvarade sig 
med att hon hade haft för lite salt och därför varit tvungen att sälja köttet. Lars Lars
son Smed varnades tillsammans med hustrun av rätten för att inte fortsätta med det
ta om de ville undvika räfst. Något straff utdömdes dock inte.92 

I det senare fallet stod alltså en änkas och en hustrus intressen mot ett äkta par. 
Att Roland Krings hustru verkligen var delaktig i arbetet och hade ett stort ansvar 
visar andra fall ur domboken. Hon hade gett en bonde handpenning på en oxe och 
en ko, men han hade sålt djuren till en annan. När hon stämde honom inför rätta fö
reträdde hon sig själv i rätten. Bonden lovade att skaffa henne andra djur istället.93 

Vid ett annat tillfälle i december 1697, var det maken som stod till svars inför en 
änka för skulder. Sex år tidigare hade Krings hustru skriftligen lovat att betala en 
skuld på 791 daler året efter. Denna skuld lovade nu Kring att återbetala.94 Bagaren 
Lofwenbergs hustru var också delaktig i makens näringsfång. I januari 1697 stäm
de hon en köpare som inte hade betalat för det bröd han köpt sex veckor innan.95 

Kvinnor arbetade med ölbryggning och försäljning, men det krävdes tillstånd.96 

I september 1634 varnades de som sålde öl och brännvin utan stadens tillåtelse.97 

Den 2 maj 1635 fick en man, en hustru och en änka "zeedlar" på öl och brännvin. 
Samma dag stadgades att borgerskor som hade "dragit borgerliga tunga" fick sälja 
öl mot en avgift på 5 daler.98 Det verkar alltså som att ölbryggning och försäljning 
ansågs vara lämpligt arbete för kvinnor, särskilt för änkor.99 Verksamheten har gi
vit andra spår i domboken. Jochum Påisks hustru kom till rätten och klagade över 
att den malt hon köpt av Nils Biorsson inte dög.100 Joen Nilsson Skalman hade 
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fordringar på salt och humle, men Hans Jöranssons änka Karin hävdade att hon re
dan hade betalat det med öl som Skalman tillsammans med några från Hälsingland 
hade druckit hos henne.1011 augusti 1675 beviljades Lydert Olof Ropares änka att 
få försälja brännvin.102 Änkan Brita salig Norell uppkallades i mars 1697 och rätten 
förebrådde henne "huruledes hon för dess änkestånd är förenad att hålla krögeri", 
men att hon inte i rättan tid stängde sin källare.103 Alla änkor var dock inte själv
ständiga krögerskor. I januari 1697 uppsade Jacob Wästman det krögeri som han 
hade bedrivit med sin svärmor.104 

Jag har inte funnit något fall där kvinnor har varit berusade, där de ursäktat sitt 
beteende på grund av onykterhet eller använt alkoholen som förklaring till varför 
de uppträtt våldsamt. Detta hindrar inte att kvinnor kan ha druckit alkohol. Supan
det på lokal var dock en manlig företeelse. Slagsmål mellan män kunde börja hos 
en änka efter några stop öl.105 Änkan Anna Bom klagade i augusti 1631 på Lars Or
ganist som i sitt fylleri hade använt skamliga ord på kvällen då han ville köpa öl.106 

Från år 1673 finns en accislängd bevarad på skatt som uttagits av krögare och 
brännvinsbrännare.107 Majoriteten av de skattebetalande var män, men många 
kvinnor betalade också skatt. 40 män och 25 kvinnor (varav en kvinna tillsammans 
med en man) betalade avgift. Av kvinnorna var åtta stycken änkor, antagligen var 
de i realiteten fler. Möjligen var det så att även när männen stod som skattebetalare, 
var det deras hustrur eller anställda pigor som arbetade med tillverkningen. 

Nödåret 1697 syns i protokollen på flera sätt och här avslöjas något om kvin
nors arbete och ansvar. Hustrur handlade med spannmål, salt och gödsel.108 Bristen 
på spannmål gjorde att det infördes utförselförbud från Gävle. Två bergsmanshust
rur ifrån Falun hade tillsammans med sina forbönder anlänt till staden. De begärde 
att få hämta den säd som de redan hade betalat till en handelsman i Gävle innan för
budet mot utförsel hade fattats.109 Handelsmannen Sven Wandell hade gjort upp en 
affär om att sälja 12 tunnor spannmål för 21 daler per tunna till borgaren Jöran Borg 
ifrån Falun. Borg hade gett 30 daler i handpenning. Men under tiden hade Wandels 
hustru sålt samma spannmål till en annan köpare för det högre priset på 22 daler per 
tunna. Detta gillades inte av rätten som beslöt att Wandel, om han inte kunde till
ställa Borg spannmålen till uppgjort pris, skulle återbetala handpenningen och där 
utöver betala en daler per tunna, eftersom spannmålen hade sålts till en annan kö
pare för ett högre pris. Wandel skulle även betala rättegångskostnaderna. Hustrun 
nämns inte i domen.110 

Vid ett annat tillfälle framgår det att en hustru ansvarade för inhandling av kött. 
En handelsman som hade fordringar på ett par sade att han lika gärna kunde avhöra 
hustruns som mannens ed i fallet. Rätten beslöt att skjuta upp ärendet.111 Hustrur 
handlade alltså med varor, men i rätten kunde deras kapacitet ifrågasättas. På bor
garen Sven Printz vägnar begärdes i augusti 1697 att arrendatorn Lorentz Hammar 
inte skulle inlåta sig i mera köp med Per Abrahamssons hustru förrän mannen kom
mit hem. Stadstjänarna befalldes att meddela Hammar detta.112 
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Hustruns handel kunde leda till svårigheter. En tvist mellan rådmannen Petter 
Follcker och hans styvsvärfar kyrkoherden Johan Kring är belysande. Follcker 
hade haft affärer om bl.a. spannmål med sin svärmor Brita Hammarina som hade 
avlidit 1697. Kring sade sig visserligen ha varit medveten om sin hustrus affärer, 
men inte i detalj känt till vad de handlat om. Follcker hade inte heller slutit räkning 
med honom som han borde ha gjort. I domen menade rätten att Follcker: 

"i all den handeln, borde ha brukat den försiktighet... att oansett styvfa
dern visste, att dess salig hustru handlade med sina barn så hade hr. 
Follcker vid vart års ända åtminstone eller längre emellan specifice till 
styvfadern oppgiva uti vad som handeln bestod och därför av honom så 
väl som svärmodern i betraktande av människans dödlighet förskaffa li
quidum och underskrift." 

I detta fall saknades räkenskaper och underskrifter och krav på sådana var enligt 
rätten "så mycket skäligare, som hustrun utan m annens vetskap, icke haft makt 
emot lag och det 4. cap. köpmåla B: LL: [Landslagen] att ensidigt utan communi
cation med honom att disponera om så ansenliga poster av spannmål och annat..." 
Rätten konstaterade att det var problematiskt när stridiga räkningar förekom mel
lan styvbarn och styvfar och tillsatte gode män som skulle försöka lösa tvisten.113 

Detta är det enda tillfället när rätten hänvisade till landslagen, enligt vilken hustrun 
inte fick handla för mer än ett öre. Intressant att notera är att i detta fall låg det på 
svärsonens ansvar att se till att lagen följdes, inte den äkta makens. 

I en annan tvist, som handlade om att en piga hade tagit för mycket mjöl vid 
kvarnen, var det Follckers hustru som i praktiken hade gjort upp med pigan om vil
ket slags mjöl och hur mycket hon skulle låta mala, även om det var maken som fö
rekom i rätten. Pigan hade dock bara handlat på sitt husbondfolks vägnar och miss
förstått mängden.114 Fallet behandlades ett par gånger till av kämnärsrätten och en 
smedshustru anklagades för att ha tagit något av pigans mjöl. Någon dom fälldes 
dock inte.115 

Hustrur kunde alltså ansvara för spannmål och dess målning. De kunde också 
ansvara för kreaturens höförsörjning. Hustru Margareta Lydert Andersson hade 
sålt två skrindor hö till två män, som levererades till dem av dottern. Därefter hade 
Margaretas mor Sigrid sålt samma hö till en annan man vilket resulterade i bråk och 
i att en av männen kallades för tjuv.116 Hustru Karin Jönsdotter låg i tvist om hö med 
sin far Joen Skalman.117 Erik Karduansmakares hustru hade betalat 6 daler för ett 
höslag från en tomt öster i staden till Lars Andersson Elfkarl, som därefter hade sålt 
tomten till Jöran Gammal. Lars skulle återbetala pengarna till hustrun.118 Hante
ringen av hö hängde ihop med ägande. En änka som hade sålt ett höslag till en man 
hade inte fått betalt.119 När Anders Larsson Elfkarl klagade över att svärfadern 
Esaias Eriksson slagit hö från en stadsäga som Anders hade betalat avgift för, be
rättade Esaias att Anders hustru tillåtit detta emedan vreten låg för fäfot. Men efter
som det var Anders som hade betalat vretskatten, beslöt rätten att han skulle få nju
ta hälften av höet efter gode mäns värdering.120 
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Även änkor handlade med livsmedel, såsom säd, socker, salt och strömming, 
och de ansvarade för sina djur.121 De handlade också med järn vilket inte hustrur 
gjorde.122 Änkorna handlade ofta på egen hand men även tillsamm ans med män. 
Handelsman Erik Hammare hade år 1697 tillsammans med sin mor gjort en affär 
och sålt spannmål till Bergslagen mot tackjärn. Han begärde rättens tillstånd att få 
utföra säden.123 Till skillnad från hustrur kunde änkor äga andelar i bolag. Doktor 
Per Gaveliis änka Kerstin Nilsdotter hade intressen i ett tjärukompani, Sven Printz 
änka hade tobakskompaniets fullmakt på tobakshandel tillsammans med borgmäs
taren Carl Falck och dygdesamma matronan Margareta Follcker hade andelar i ett 
tegelbruk.124 Änkor kunde även äga skepp och båtar och därför vara inbegripna i 
stora affärer.125 

Kvinnor fiskade, såväl änkor, pigor som hustrur. En dotter som kom hem från 
fiske hade även ansvaret för förtullningen av strömmingstunnorna.126 Ogifta kvin
nor kunde arbeta som rodderskor. Ingrid Hansdotter kärade mot Joen Nilsson Skal
man och begärde 10 daler betalt för att hon rott i fiske åt honom. Men han vägrade 
betala eftersom han hade några fordringar på hennes mor.127 När Per Johansson Sa-
delmakare stämde pigan Karin Eriksdotter för att hon lovat tjäna hos honom, berät
tade han att hon hade följt hans hustru norrut i fiske, och då hade hustrun frågat om 
hon ville tjäna hos henne.128 Pär Hindersson fordrade 20 daler kopparmynt i betal
ning för salt av Nils Mickels änka. Hennes son svarade för henne. Han medgav 
skulden och berättade att han fiskat med sin mor.129 Erik Jonssons hustru hade rest 
till Elfkarleby med en annan man för att byta tre tunnor strömming.130 Rera änkor 
handlade med strömming och salt.131 Hustrur inhandlade också salt.132 

Hustrur och änkor kunde ge kosthåll, ägna sig åt rumsuthyrning eller uthyrning 
av bodar.133 Änkor kunde t.o.m. hyra ut gårdar.134 Men man fick inte hyra till vem 
som helst. En båtsman hade vistats hos Elias Olssons änka tillsammans med sin 
hustru. Änkans son uppkallades och avkrävdes ansvar. Han sade sig ha varit ute i 
skären när modern hyrt in dem. Men staden "oppfyllas med en hoper lättingar och 
löst parti varav dels stor tjuvnad och annat oförsv. väsende förorsakas". Rätten av
krävde sonen ansvar för moderns agerande och dömde honom till 40 D silvermynts 
böter för att ha hyst sådant "parti" trots att han borde ha känt till Kungl. Maj :ts. årli
gen publicerade legohjonsstadgor. Eftersom han inte kunde betala böterna fick han 
fängelse.135 

Kvinnor förekom förstås även som hyresgäster. När Anders Arentzon vägrade 
betala hyra enligt dom från kämnärsrätten berodde detta på att hans hustru påkostat 
reparationerna, och "på hennes göromål kan han inte svärja". Rätten konstaterade 
att han inte kunde gå ed på det hustrun gjort och maken dömdes att betala hyran.136 

Hustrun kunde ansvara för relationerna till drängar och pigor.137 När hustru Ag
nes Finska stämde Anders Hansson Ingerman i september 1673 för att inte ha gett 
hennes dotter den lön hon hade blivit lovad, svarade Ingermans hustru. Hon nekade 
till att det gjorts upp om någon lön, dessutom hade ett rivjärn kommit bort och pi
gan hade slagit sönder tre flaskor.1381 december 1697 begärde drängen Per Olsson 
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ifrån Medelpad att få ut sin lön av borgaren Jacob Menlös. På mannens vägnar sva
rade hustrun som menade att drängen varken kunde "väcka sig själv någon mor
gon" eller utföra sina sysslor till "husbondefolket vederbörligt nöje". Drängen er
kände att han flera morgnar sovit längre än han borde ha gjort, men lovade bot och 
bättring om han åter kunde bli antagen i tjänsten "och njuter något till kläder på sig 
att han icke fryser sig fördärvad."139 En annan dräng, Nils Eriksson ifrån Hälsing
land, hade blivit anställd hos Anders Persson Rospigg, men efter några månader 
blivit sjuk och sängliggande "och då han kom någorlunda till hälsan... hade mat
modern visat honom utur tjänsten". Drängen hade därefter vänt sig till borgmästa
ren, som utsett en god man till stöd. De hade gått till Rospiggs hustru, men matmo
dern hade sagt att hon "aldrig tager honom igen". Drängen hade fått ett arbetsintyg 
underskrivet av Anders Persson Rospigg. I rätten företräddes hustrun av en annan 
man. Det var dock inte hon som dömdes att betala ut en reducerad lön till drängen, 
utan maken. Var han befann sig framgår inte av protokollet.140 När pigan Brita 
Månsdotter krävde att få ut resterande lön, vände hon sig till sin husbonde. Men det 
var hustrun som svarade henne i rätten med begäran om lite uppskov.141 Även än
kor förekom i tjänstetvister med pigor och drängar och andra anställda.142 Änkan 
Göhle företrädde dock inte sig själv mot drängen som hade lämnat sin tjänst.143 

Ogifta kvinnor förekom alltså i tjänste- och lönetvister, ibland i egen person, 
ibland företrädd av sin mor. Tvisterna handlade oftast om innestående lön. Vid ett 
tillfälle tvingades en piga träda i tjänst enligt legostadgan och man kan se att hon på 
egen hand hade gjort upp avtalet med kärandes hustru.144 

I domböckerna lyser vissa typer av arbete helt med sin frånvaro, som exempel
vis barnskötsel, tvätt och städning. Andra arbeten kan man få knapphändiga upp
gifter om, som arbete med textil- och klädtillverkning, vilket jag antar var mycket 
tidskrävande, hantering av livsmedel och matlagning, kreatursskötsel och odling 
av bl.a. kål.145 Kvinnors arbete och verksamheter i Gävle liknade mönstret för and
ra stadskvinnor: de arbetade som husmödrar och pigor, de bryggde och brände, 
drev krogar, levererade varor, handlade och fiskade. Ogifta kvinnor arbetade som 
pigor och var rörliga. De kunde självständigt sluta arbetsavtal och även använda 
rätten. Jag antar att de pigor som företräddes av sina mödrar var unga, antagligen 
minderåriga. 

Det verkar som om hustrur ansvarade för sin del av arbetet och att affärer kunde 
göras upp utan makens inblandning. Men det var inte helt klart att avtalen var juri
diskt bindande. Mannen förde hustruns talan om tillfälle fanns. Hustru Lucretia 
Olof Olofsson Mois hade sänt sin dotter med lin som Jonas Eriksson skulle levere
ra till Stockholm, men linet var försvunnet. Första gången uppstämde Lucretia ho
nom i rätten och andra gången gjorde hennes man det. Rätten pålade Jonas Eriks
son att skaffa fram linet. Min tolkning av detta fall är att mannen antagligen inte be
fann sig i staden vid den första stämningen, men att han företrädde sin hustru som 
kärande när det var möjligt.146 
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Hustrur som idkade handel kunde fortsätta med det efter makens död om de 
ekonomiska omständigheterna tillät det. Änkor verkar inte ha varit tillräckligt yr
keskunniga för att driva mannens hantverk vidare. De var alltså mer beroende av 
vilket kapital de hade fått ärva än av yrkeskunskaper. Av ett fall framgår det tydligt 
att änkan efter mannens död ville överge verkstaden. Gesällen Nils Ersson Berg 
som lärt ämbetet i Tyskland under två och ett halvt år och blivit inskriven i Stock
holm begärde inför rätten att få överta verkstaden efter änkan.147 Hantverk som låg 
närmare hemproduktionen, som slakteri, bakning och bryggning, kunde och fick 
änkor ägna sig åt.148 

Kvinnors rättsliga kapacitet i Gävle 

Ogifta kvinnor 
När ogifta kvinnor förekom i rätten var det ofta i brottmål. Detta berodde på deras 
sociala situation. En ogift kvinnan saknade i regel egna större tillgångar, hade hon 
fått ärva var det förmyndarens sak att förvalta egendomen. Därför var ofta de ogifta 
kvinnor som förekom i rätten fattiga. De hade stulit eller begått sedlighetsbrott, be
vittnat något brott eller kommit i tvist med sin arbetsgivare. De företrädde oftast sig 
själva. Till staden flyttade ogifta kvinnor, som därigenom borde ha undkommit fa
derns eller förmyndarens kontroll, exempelvis vid valet av äktenskapspartner. 
Men livet kunde å andra sidan bli osäkrare för dessa kvinnor eftersom de hade mist 
det patriarkala skyddet. Kvinnans ställning var beroende av i vilket förhållande 
hon stod till en man. Om en sådan man saknades verkar hon ha varit sårbar. Vid de 
fåtal fall då fadern eller styvfadern företrädde ogifta kvinnor i lägersmål, gav det 
utdelning i form av förlikning.149 

De ogifta kvinnor som anklagades för stöld stod som ensamma svarande. De 
hade i regel stulit från sin husbonde eller en annan piga. Kvinnorna straffades till 
att betala tredubbelt skuldens värde i böter eller ännu mer och straffet omvandlades 
till kroppsstraff om de saknade pengar. I ett par fall beslöt rätten att tillskriva kvin
nans far och fråga om han ville erlägga böterna. Var hon minderårig fick fadern el
ler modern verkställa kroppsstraffet.150 

Ogifta kvinnor kunde krävas på skulder.151 Anna Hansdotter Bäck kom på 
grund av otur inför rätten. Hon skulle ha hämtat sin kista från en skuta, men den 
hade gått genom isen. I kistan fanns socker, som hon skulle ha levererat till en änka, 
vilket nu änkan fordrade.152 Det finns också några exempel på att ogifta kvinnor 
kunde fordra.153 En av dem var pigan Brita Matsdotter. 

Pigan Brita och hustru Kirstin 
I oktober 1632 kom Brita Matsdotter till rådstugan i Gävle och kärade emot Hind-
rik Hanssons hustru Kirstin. Pigan berättade att det hade kommit en guldsmed till 
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Staden som hade bott hos Hindrik Hansson. Hon hade levererat silver till smeden 
för att han skulle tillverka ett bälte och en sked. Efter en tid blev smeden sjuk och då 
gick hon till honom och krävde att få tillbaka silvret, men arbetet var inte färdigt. 
Smeden bad istället sin värdinna, hustru Kirstin, att hon skulle se till att arbetet fär
digställdes av en annan smed. Kirstin lovade att se till att detta blev gjort och bad 
Brita ge sig till tåls och vänta tills arbetet skulle bli klart. Därefter skulle hon ge bäl
tet och skeden till Brita. 

Som bevis för sin berättelse inlade pigan Brita en vittnesskrift i rätten, där två 
män intygade med sina bomärken att de hade varit närvarande och hört vad som 
sagts. Skriften räckte inte som bevis, utan rättens ledamöter ålade Brita att ta med 
sig ett av sina vittnen, Nils Olsson, till rätten för att han skulle vittna under ed. Först 
därefter skulle rätten kunna avge sin dom. Förhandlingen avslutades med att hustru 
Kirstin förklarade att hon gärna skulle lämna igen silvret om Nils Olsson kunde av
lägga ed. Vid nästa rådstuga inlade hustru Kirstin den nu döde smedens bok och 
Nils Olsson vittnade under ed. Pigan Brita fick rätt och Kirstin dömdes att ge tillba
ka 1 1/2 lod förgyllt silver till Brita.154 

Samma dag behandlades en tvist mellan hustru Kirstin och Jacob Persson. Han 
anklagade henne för att hon hade tagit hans häst. Enligt hans berättelse hade hästen 
släppts ut på pingstdagen, men nästa morgon hade den försvunnit. En lång tid sena
re mötte två köpsvenner hustru Kirstin när hon kom hemridandes ifrån Torsåker. 
Hon red på Jacob Perssons häst. Köpsvennerna hade berättat detta för Jacob som i 
sin tur frågat Kirstin hur hon hade fått hästen. Hustrun hade svarat med "slemma 
och elaka ord" och kallat Jacob för "prackare". 

Hustru Kirstin gav en annan förklaring inför rätten. Under pingsten hade hon lå
tit sko hästen och ställt in den i stallet. Men sedan hade stallporten gått upp och häs
ten rymt. Hon hade sänt ut "folk" för att leta och på en äng hade de funnit en häst 
som liknade rymmaren. Kirstin tog hästen, red till Uppsala och tillbaka, och sedan 
till Torsåker där hon träffade sin man Hindrik som sade att den inte var hans. Herr 
Joen var lärare och inneboende hos Kirstin och vittnade att han inte hade kunnat tro 
annat än att det var samma häst som han sett hos sin värdinna under två års tid, ef
tersom manen var avklippt. Rättens dom blev, att eftersom hustru Kirstin Hindrik 
Hansson hade tagit hästen av missförstånd, skulle hon ge Jacob Persson 15 daler i 
förlikning.155 

För en nutida betraktare dyker misstanken upp att hustru Kirstin inte talade san
ning, åtminstone inte i fallet med hästen. Hon borde ha kunnat skilja mellan går
dens häst och den hon red ända till Uppsala. Hindriks uttalande att det inte var hans 
häst kan tolkas som att hästen visserligen ingick i parets gemensamma egendom, 
men att den hörde till mannens område. Kanske var det den starka kopplingen mel
lan män och hästar som gjorde att rättens ledamöter trodde Kirstin.156 Rätten kunde 
ha betraktat hennes handlande som stöld men istället blev det civil uppgörelse och 
förlikning. En möjlig förklaring kan vara att stöld var ett mycket allvarligt brott. 
Därför ledde kanhända den svarandes sociala ställning till att brottsligt beteende 
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blev något annat i rätten. 157 Hindrik Hansson benämndes vid ett annat tillfälle i 
domboken som rektor.158 

Brita var den enda ogifta kvinnan som självständigt kärade i ett civilmål i Gävle 
under 1630-talet. Hustru Kirstin agerade också självständigt i rätten, men hon var 
inte den enda hustrun som gjorde det i denna typ av ärenden. Kirstin bedrev någon 
form av uthyrningsverksamhet och inhyste åtminstone en smed och en lärare. Hon 
gav sig på egen hand till häst iväg till Uppsala och tillbaka, antagligen i affärer, av 
vilket slag framgår dock inte, samt till Torsåker där hennes man befann sig. Man
nens bortavistelse möjliggjorde antagligen ett stort spelrum för Kirstin såväl i hus
hållet som i rätten. 

Hustrur 
Hustrur förekom betydligt oftare i rätten än ogifta och oftare i civilmål än i brott
mål. Det vanligaste brottmålet där hustrur var inblandade var skällsord och skymf-
ningar. Då förekom de både som svarande och kärande. Att hustruns ära var 
betydelsefull för hennes man framkommer genom att mannen vanligen företrädde 
sin hustru i rätten när hon hade utsatts för kränkande tillmälen eller förtal.159 

Flera hustrur var inblandade i stölder, ibland tillsammans med maken eller som 
medhjälpare till honom. De kunde handla med stöldgods och hysa misstänkta tju
var. Hustrur uppkallades också som vittnen för att berätta var den misstänkte ma
ken befunnit sig under stölden.160 Hustrur blev även bestulna.161 Gifta kvinnor fick 
svara för sig själva om de misstänktes för brott. Även om det var mannen som be
gått stölden, kunde hustrun rannsakas och straffas för medhjälp. Vid ett tillfälle 
skyllde mannen ifrån sig på hustrun efter att ha anklagats för att ha hyst en tjuv.162 

Ofta rörde sig stölderna om småstölder, ett par gånger under nödåret 1997 om stöld 
av kål. I september samma år dömdes båtsmanshustrun Karin Per Larsson ifrån 
Nordmaling för att ha stulit fyra eller fem kålrötter. Straffet blev att hon skulle stå 
vid "Ringen med kålrötter över huvudet ifrån klockan 2 till 4 efter middagen, likaså 
i morgon två timmar före och två timmar efter middagen."163 

Mannens målsmanskap hade liten betydelse när hustrun stod anklagad för ett 
brott. Rätten eller målsägaren efterlyste inte makens medverkan i dessa fall. Enligt 
lagen hade hustrun straffansvar och hon ansvarade för sina egna handlingar. 

När det gäller civilmål var varken lagstiftning eller praxis entydig. Hustrur fö
rekom när de utkrävde arv, vid testamenten, när de fordrade och när de svarade för 
skulder. Ett exempel är Johan Humans hustru Anna. Johan Human hade stämt An
ders Månsson Ryttare för att han hade tagit förra årets skörd i beslag från en vret 
som de ägde tillsammans. Humans hustru var närvarande i rätten och frågade An
ders om varför han inte hållit hägn om vreten, vilket han lovat. Fallet behandlades 
fler gånger i rätten. Hustrun hade dessutom tagit pengar i förvar som en annan man 
var skyldig Anders. Vid dessa tillfällen var Anna svarande och Anders kärande.164 

Vid andra mål som handlade om arv efter Annas far, uppträdde maken Johan eller 
hans svärsöner i rätten.165 
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Även Petter Thels hustru Margareta, som förvaltade gästgiveriet, förekom 
självständigt i rätten när hon fordrade betalt för en tunna råg av en man. Hon svara
de för sin man vid ett annat tillfälle. Vid en tredje tvist framgår det att Margareta 
hade givit sitt samtycke när en man ville sätta upp en bod på hennes mans tomt. Här 
var det dock mannen som agerade i rätten.166 

Vid ett par tillfällen kunde hustruns möjligheter att agera självständigt i rätten 
vara en hjälp åt mannen och hon kunde tillåtas av rätten att intyga mannens ageran
de eller oskuld.167 Hustrun kunde också svara eller kära för sin man, om han exem
pelvis var bortrest eller sjuk.168 Men eftersom hustruns rättsliga kapacitet var vill-
korad, kunde den ifrågasättas av motparten eller rätten. Om hustrun kärade för sin 
man kunde svaranden vägra svara med hänvisning till att saken angick maken.169 

Vanligast var att hustrur hänvisade till mannens målsmanskap och begärde upp
skov med att betala igen skulder eller skatter.170 En hustru som ville svara för sin 
man om en fordran, tilläts inte göra det, utan mannen dömdes att böta för svarlö
sen.171 En annan hustru begärde uppskov med att betala en skuld, men fick det 
inte.172 

När rådmannen Hans Andersson Ryttare vände sig till rätten för att få ut den 
skuld på 39 daler och 17 öre kopparmynt som Hans Hansson Hammar inför rätten 
ett år tidigare tillstått sig vara skyldig, hänvisade Hammar honom till sin hustru 
"som haver dess redbara penningar och egendom under händer, och särdeles av ho
nom tagit 200 D kmt. kontanta penningar..." Hustrun blev efterskickad men kunde 
på grund av opasslighet inte komma inför rätten. Rätten vidhöll att Hammar var 
skyldig Ryttare pengarna. När hustrun två månader senare avkrävdes sin mans 
mantalspengar, bad hon om åtta dagars uppskov eftersom mannen var frånvarande, 
vilket beviljades.173 Som vi såg försökte mannen skylla ifrån sig på hustrun. Detta 
gillades inte av rätten, även om man gjorde ett försök att kalla in henne. Det verkar 
snarare som att paret kommit i dåliga ekonomiska omständigheter och att mannen 
försökte fördröja processen i det första fallet, hustrun i det andra. 

När mantalspengar krävdes i rätten, handlade det ofta om utfattiga, gamla och 
sjuka människor som inte förmått betala. Några exempel ur en uppräkning från 
1673 över dem som inte kunde betala är belysande: 

"Kerstin väverska, skyldig för 1699 och 1670 4 Dr 16 öre, är utfattig. 
Lars vävares änka ... är bortrymd. 
Tomas vävares piga ... lät sig belägra och sedan bortrymde. 
Stephen Grellsson ... ligger sjuk med sin hustru och har inget att betala 
med. 
Hans Bertil Kopparslagare gesäll, ligger till sängs uti stor eländighet och 
helt utfattig. 
Lars Persson Wåghals är död, kom till jorden med allmosa. 
Karin Organistens piga, ingen har någon vetskap om henne. 
Bertil Carduansmakere, sjuklig och hustrun tigger"174 
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Även bland dessa utfattiga är det tydligt att när det handlade om ett gift par och 
maken befann sig i staden, var det han som stod som ansvarig för betalningen av 
mantalspengarna. En man som inte hade betalat in mantalspengar för sin hustru, 
nekade inte till skulden, men sade "sig tänkt sin hustru icke varit skriven."175 Var 
maken bortrest, kunde hustrun begära uppskov med betalningen i en vecka till fjor
ton dagar. Uppskoven gavs troligen med anledning av att mannen förväntades 
komma hem med kontanter. Alternativet till betalning med pengar var pantsätt
ning. Antagligen var varken kvinnans man eller rätten intresserade av att hustrun 
självsvådligt pantsatte något utan mannens vetskap.176 

Lagkommissionens syn på hustrun och mannen som kompletterande varandra 
förekommer till viss del i praxis, exempelvis när hustrur företrädde sina män. A 
andra sidan var deras rättskapacitet villkorad, till makens men även till andra mäns 
samtycke. Mannen eller rätten kunde med lagliga medel sätta stopp för hustrurs 
agerande på egen hand. 

Min undersökning visar att hustrur i grunden ingick i männens maktrelationer, 
men de agerade för bevarande av familjens, hushållets och därmed också sin egen 
sociala position i staden. När de av olika anledningar förekom i rätten i civila tvis
ter i egen sak eller för mannen var det i vissa fall fråga om att med rättens hjälp fast
ställa maktrelationer till andra kvinnor, som när slaktarhustrun anklagade andra 
kvinnor för slakteri. Ett annat exempel är de konflikter som rörde kyrkbänkar. I 
kyrkan satt kvinnorna på ena sidan och männen på den andra. De rikaste och mäkti
gaste satt längst fram. Drängar och pigor satt längst ned eller på läktarna.177 Var i 
kyrkan man satt sade alltså mycket om ens sociala prestige, och eftersom kvinnor 
hade individuella platser, är det inte märkligt att de kunde vara inblandade i kon
flikter rörande kyrkbänkar.178 

De hustrur som förekom i rätten tillhörde i regel inte de ledande familjerna i sta
den. Borgmästare Carl Falck, rådman Johan Andersson, bergmästare Albrekt 
Behm, handelsman Hans Bure, rådman Petter Jacobsson Grijs och de andra ledan
de männen föredrog att uppträda själva i rätten eller använda sig av manliga full
mäktiga. 179 Detta hindrar inte att deras hustrur kunde handla och sluta avtal. Arren-
datorn för Tolvfors bruk, Lars Eriksson Hammar förekom vid ett flertal tillfällen i 
rätten. I ett fall framkommer det att en fordran gällde hans hustrus affärer, som hade 
handlat med "hennes man tillhörig spannmål". Hustrun förekom dock inte i rät
ten.180 Rådmannen Hindrich Otto från Falun hade fordringar på guldsmeden Johan 
Augusti. En fordran gällde åtta lod silver och två Ducater som Ottos hustru hade 
gett smeden. Guldsmeden påstod att han hade fått silvret av maken, men ett man
ligt vittne intygade att hustrun hade lämnat det Otto ovetandes, och att hon inte 
hade vågat bekänna det för sin man. Rådman Otto intygade att hans hustru inte 
hade berättat om silvret förrän strax innan han skulle resa till Gävle.181 

Hustru Malin Jöns Ingevalsson var en omgift änka. I en tvist med överstelöjt
nant Gustaf Sabell om betalning för förtäring åt honom och hans folk företrädde 
hon sig själv. Vid ett annat tillfälle ifrågasattes hennes rättsliga kapacitet. Daniel 
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Olsson kom till rådstugurätten och frågade Jöns Ingevalsson om han hade något att 
anföra mot de räkningar som han, Daniel, hade gjort upp med sin matmoder Malin, 
Jöns hustru. Det rådde trots allt osäkerhet om en hustrus ekonomiska handlande 
skulle vara giltigt.182 

Änkor 
Inte i något fall från Gävle under mina undersökningsperioder förekom änkor som 
anklagade för stöld.183 En änka var svärmor till en tjuv, en hade inhyst en tjuv och 
änkor kunde handla med stöldgods, men det vanliga var att de änkor som förekom i 
dessa mål hade blivit bestulna.184 Ett fåtal änkor förekom i andra brottmål som kä
rande, svarande och vittnen.185 

Änkan förestod sitt hushåll och hennes rättsliga kapacitet var stor. Jag har inte 
funnit några fall där rätten uttryckligen ifrågasatte hennes rättsliga kapacitet till 
förmån för en man. Det faktum att änkor fick behålla hälften av boet i staden gjorde 
vissa av dem till ekonomiskt viktiga aktörer och deras ärenden behandlades ofta i 
rätten. Änkan saknade målsman och som jag redogjort för tidigare uppehöll sig inte 
lagstiftningen vid änkans agerande som kärande eller svarande i rådstugan. Under 
1600-talet kom rätten att professionaliseras och ett tidigt advokatväsende började 
växa fram. Den muntliga förhandlingen kom allt mer att ge vika för en skriftlig.1861 
denna process försvann flera änkor från den manliga scenen — från rådstugurätten 
i Gävle. 

Under åren 1631-1639 agerade änkor så gott som alltid i egen person i rätten i 
samtliga typer av mål, både som kärande och svarande. Målen handlade till största 
delen om arv efter mannen eller att skulder och fordringar efter honom skulle regle
ras. Några exempel är änkan Anna Bom som efter sin mans död avkrävde en skuld 
på 200 riksdaler av Hans Andersson.187 Olof Perssons änka avkrävdes en skuld på 
953 mark som hon ärvt efter sin man.188 Per Olssons änka Anna fordrade betalt för 
det arbete hennes salig man gjort på en skuta.189 Det finns även exempel på änkans 
egna transaktioner. Erik Mattssons änka Dordi Pålsdotter kom till rätten och berät
tade att hon hade levererat strömming, malt, smör och ost till Lars Målare i Ånger
manland, men att hon blivit slagen av hans hustru på armen när hon krävde be
talt.190 Jöns Perssons hustru hade lånat korn, vete, en sked och fem daler av Olof 
Perssons änka Anna.191 När det gällde arv, skulder och panter företräddes änkor i 
fem fall av en man som kärande och i två fall som svarande.1921 övrigt förde de sin 
egen talan, muntligt och skriftligt, någon gång tillsammans med en hustru eller 
man och vid ett tillfälle företrädde en änka en hustru som svarande.193 

40 år senare, vid 1670-talets början, är mönstret ett annat. Omfånget av civilmål 
hade ökat och rätten sammanträdde oftare. Rätten behandlade flera änkors skulder, 
panter, arvstvister och inblandning i brottmål. Men detta gjordes vanligen utan att 
änkorna befann sig på plats, i synnerhet om de var välbärgade eller tillhörde sta
dens ledande släkter. Deras ärenden behandlades genom skrivelser eller genom 
manliga företrädare. 
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De änkor som kunde, valde alltså att använda sig av manliga företrädare i rätten, 
eller att sända skrifter som upplästes i rätten. Änkan Dordi Behms ärenden före
kom i rådstugurätten under åren 1673-75.194 Hennes mans transaktioner nämndes 
explicit när hon frågades om varför hon inte tidigare hade fordrat på sin mans andel 
av en sterbhusfordran och då hon krävdes på en skuld enligt hennes döde mans ob
ligation. Hon uppbjöd också sin mans sågrätt och hon hade pantsatt en fast vret.195 

Denna änka förekom aldrig personligen i rätten. Petter Thel och landsskrivaren 
Daniel Nilsson svarade för henne. Dordi Behm hade varit gift med Jon Behm, som 
hade två bröder kvar i livet; faktorn, välbetrodde Hans Behm och bergmästaren, 
välbetrodde Albrekt Behm. Dessa bröder förekom i rätten. Däremot förekom inga 
barn. Änkan Dordi Behm hade sålt en sågrätt till rådman Johan Andersson för 170 
daler, vilken uppbjöds. Även två hembud gjordes till de närmaste bördemännen. 
Johan Andersson hade också köpt en vret av henne, för 92 daler. Hans Behm till
stod köpet och Albrekt Behm, som sagt sig vilja lösa vreten, hade inte gjort det 
inom laga tid. Dordi Behm hade även pantsatt en fast vret för 330 daler till Albrekt 
Behm. Hon ville lösa vreten med lösören, men genom sin tjänare Anders Nyman 
meddelade Albrekt att han inte ville det. Rätten gav henne dock tillåtelse att lösa 
igen vreten. Dordis ärenden behandlades också i kämnärsrätten, inte heller här fö
rekom hon i egen person. Hon krävdes på en gammal skuld som hänfördes till hen
nes mans tidigare affärer och hon krävdes på betalt för ett par strumpor. Av ett mål 
framgår det att hon tagit emot en lånad kappa i pant. Hon fordrade en skuld på 
strömming och pengar av en annan änka, vars salig man ingått skulden.196 

Carl Bröms änkas ärenden behandlades första gången i september 1674; hennes 
man borgmästaren dog någon gång under året.197 Hon njöt nådeår. Hon företräddes 
av Daniel Nilsson och fordrade att en man skulle betala för salt, vilket han hade lo
vat göra med strömming. Rätten dömde honom att ersätta henne inom 14 dagar. 
Vid vissa mål går det tydligt att utläsa att de hänför sig till hennes mans transaktio
ner. Han hade lovat 100 tolfter brädor till riksrådet Gustav Posse å stadens vägnar. 
Nu krävde änkans bror att staden skulle betala för dem. Men borgmästaren Carl 
Falck ville inte kännas vid brädorna. Carl Bröms hade lånat fem tunnor råg, som 
Lars Eriksson begärde. Enligt Carl Bröms bok var Joen Nilsson Skalman skyldig 
56 daler för hammarsmeden Erik Andersson. Vid andra mål är det inte lika lätt att 
se om de hänförde sig till mannens eller hennes egna affärer som änka. Hon hade en 
stor sjöbod i pant, krävde betalt i årsväxt och vret för gjord försträckning vid be
gravning samt begärde fastebrev på en vret som hon hade fått i betalning av staden. 
Hon krävdes ersätta den skada som hennes kreatur hade gjort på en annans mark 
medan hennes man levde. Änkan förekom aldrig personligen i rätten. För det mesta 
företräddes hon av Daniel Nilsson, för vilken hon var principal, ibland sände hon 
skrivelser. Vid två tillfällen förde hennes bror, borgmästaren Erik Hammarijn, hen
nes sak, och då handlade det om de 100 tolfter bräder som hennes döde make hade 
lovat riksrådet. Vid ett tillfälle företrädde befallningsmannen henne, då det handla
de om vad hon hade att fordra av staden. 
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Änkan dygdesamma doktorinnan Per Gavelii Margareta Nilsdotter förekom 
aldrig heller personligen i rätten.198 Hon företräddes av Daniel Nilsson, Carl Kru-
us, fiskalen Petter Grijs samt av Nicolaus Nicolai Gymnasista. Vid ett tillfälle ville 
hon vänta med att svara på en fordran tills hennes söner kom hem, men det tilläts 
hon inte. Hennes ekonomiska ställning tycks ha varit ganska stark. Hennes syster, 
Hindrich Marhems änka, hade ett arv efter Benjamin Skepperus. Systern levde an
tagligen under knappa förhållanden eftersom hon hade upplåtit den fasta egendo
men till doktorinnan för att hon och hennes barn skulle få nödtorftigt underhåll av 
henne. Hindrich Marhems änka uppträdde symptomatiskt nog i egen person i rät
ten. Doktorinnan hyrde även ut en gård till kontrollören Michael Runells änka Eli
sabet. Med hänvisning till att doktorinnan inte hade låtit reparera som hon lovat, 
ville inte änkan Elisabet betala de 70 dalerna om året som hennes make hade lovat. 
Elisabet Runell lämnade i egen person in sina skrifter i rätten, vilka därefter skicka
des till Doktorinnan att svara på. Doktorinnan hade stående medel i tjärukompani-
et. Borgmästaren Anders Jönssons änka i Stockholm krävde genom sin fullmäkti
ge att hon skulle betala en skuld på 2880 daler till henne. Doktorinnan hävdade att 
hon inte var skyldig något till Anders Jönssons änka, utan att hon först måste göra 
upp sina affärer med tjärkompaniets direktörer. För skulden hade hon pantsatt sina 
innestående medel där, och Jönssons änka hade redan börjat göra sig betalt med 
skulden ur kompaniet, utan att doktorinnan kommit till uppgörelse med direktörer
na. Dessutom fanns det ett brev, i vilket hon sade sig ha gett sina barn befallning att 
utföra saken. Kompaniet måste även göra ett slut med henne och hennes barn. Vil
ka hennes barn är får man inte veta. Doktorinnan hade även sålt en vret till rådman 
Johan Andersson. Hennes boskap hade gjort skada på Hans Buhres utsådda korn. 
Hon krävdes på betalt av en man för något arbete som han hade utfört. Med en an
nan låg hon i tvist om en båt. Hon hade också en fordran på Daniel Poppelman. 

Borgmästare Jeremia Elis änka förekom aldrig personligen i rätten.199 När hon 
skulle vittna i ett mål angående skällsord, gick rådman Lars Korstad hem till henne 
och hörde henne och dottern. Vanligast var att sonen sekreteraren Lorens Elis sva
rade och kärade för henne. Vid ett tillfälle ombads han att ge sin mor en skriftlig or
der om att lämna ut pengar som hon hade hand om. Även sonen tullnären Jöran Elis 
kärade för henne. Daniel Nilsson blev uppskickad av henne och hennes dräng Pe
der Johansson fungerade som fullmäktige en gång. De flesta av målen handlade 
troligen om hennes egna transaktioner. Hon förvarade pengar, 438 Rd in specie och 
16 öre kopparmynt åt inspektören Lenasius, som han skulle använda för att lösa en 
gård. I väntan på att Lars Eriksson Hammar kom hem, ville han förvara dem i 
skydd mot tjuvar. Hon hade låtit skepparen Hans Abrahamsson föra järn till Stock
holm, och krävde nu 120 daler. Han skyllde på Pål Printz, men rätten konstaterade 
att var och en bör söka sin man. Han blev vid vite förbjuden att avresa staden, och 
till slut dömdes Pål Printz att ge pengarna till änkan. Abraham Fortelio begärde att 
få en vret värderad, som han hade löst in av änkan. Hon hade även en fordran till
sammans med landssekreteraren Magnus Blix på en änka i Stockholm. Såväl små 
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som stora fordringar och skulder behandlades av rätten. Lars Biörkmans änka Sara 
var skyldig henne 1348 daler och 13 öre för järn och linfrö. Året efter avkrävdes 
Elis änka en skuld på 1844 daler av en handelsman i Stockholm. Tillsammans med 
sonen Jöran avkrävdes hon en skuld på 189 daler och 14 öre. Hon gav uppskov med 
återbetalningen av en fordran på 25 daler, fordrade 14 daler av Lars Olofsson i 
Torsåker och 17 daler 8 öre av Ingemar Semskare. Hon hade även pantsatt två för
gyllda bälten. Vid ett par tillfällen ser man att ärendena hänfördes till hennes mans 
tidigare affärer. Kiönik Jacobssons änka Karin klandrade på en tomt som Elis änka 
hade sålt, och hävdade att borgmästaren Jeremia Elis hade lovat henne att njuta 
tomtstycket. Men det visade sig att en dom från 1666 hade dömt Karin ifrån tom
ten, eller snarare hennes salig man. Jeremia Elis änka krävde inspektor Johan 
Chrismansson på en skuld, som med ränta uppgick till 1400 daler. Skulden var från 
1666, då Elis levde.200 Denna skuld var på en gård, som hon fortsatte att kräva be
talt för med ränta sedan inspektorn avlidit. Inspektor Johan Chrissmanssons änka 
Margareta Hansdotter förekom i rätten i egen person som svarande emot änkan Je
remia Elis. Hon hävdade att gården var misskött och behövde repareras. Vid nästa 
sammankomst begärde Johan Chrissmanssons änka, denna gång företrädd av Jo
han Larsson Lindberg, att gården skulle värderas på nytt.201 

Rådman Måns Jönssons änka förekom aldrig i rätten i egen person. Under 1674 
njöt hon nådeår.202 Men hennes man hade skulder, vilka inkrävdes av ford
ringsägarna. Änkan företräddes av Jon Lars Lindberg och ett år senare uppbjöds 
gården som betalning på kreditorn Albrekt Behms fordran på 67 1/2 tolfter enkla 
brädor. Några dagar senare förrättades exekution på gården.203 

Många fler änkor höll sig borta från rätten.204 Lars Biörkmans änka Sara sände 
skrifter. Amund Erikssons änka företräddes av sin måg. Mårten Hanssons 
änka dygdesamma hustru Sara Krusse företräddes av sin svåger inspektor Andreas 
Lenasius, fiskalen Petter Grijs och av sin tjänare Per Mickelsson.207 Hans Honnons 
änka företräddes av sin tjänare.208 Peder Jönssons änka hustru Karin företräddes av 
Anders Hansson, Daniel Nilsson, Jöran Cant och en dräng. När hon vägrade lämna 
igen en häst tillsades hon av rätten att antingen ställa sin motpart tillfreds eller att 
komma till rätten, annars hotades med arrest. Men hon infann sig inte. Därför be
slöt rätten att fyra män skulle hämta hästen.209 

Dessa änkor skiljer sig från de som förekom i egen person i rätten genom deras 
ärenden i regel behandlades oftare samt att de var mer välbärgade, även om undan
tag fanns. För Bastian Poppelmans änka gick det så illa att kreditorernas krav med
förde att all egendom uppbjöds, såväl lös som fast.210 Flera änkor företräddes av sö
ner, svärsöner, bröder eller svågrar. I några fall kan man tolka protokollen så att de 
manliga släktingarna företrädde änkorna i särskilt viktiga mål, t.ex. när Carl Bröms 
änka företräddes av sin bror när tvisten handlade om 100 tolfter brädor, eller då Je
remia Elis änka oftast företräddes av sina söner, förutom när det gällde en fordran 
på 14 daler. Det går dock inte att utläsa att ärendena regelmässigt skilde sig från när 
änkorna företräddes av andra män, inte heller att släktingarna i egenskap av arving
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ar agerade annorlunda. Samtliga män verkar ha agerat i änkornas sak. När änkorna 
företräddes av tjänare eller olika tjänstemän kan det även ha berott på att änkan i 
fråga saknade nära manliga vuxna släktingar i närheten. Doktorinnan försökte få 
ett ärende uppskjutet tills hennes barn skulle komma hem, men det gillades inte av 
rätten. 

Några änkor både företräddes och förekom själva i rätten. Erik Gammals änka 
förekom i egen person i rätten när Erik Larsson Hällsing fordrade 207 daler och 27 
öre av henne och hennes arvingar. Hon ville ge en vret i betalning, men den hade 
hon redan satt i underpant till borgmästare Bröms änka. Erik Gammals änka hänvi
sade till sin son, som senare gjorde upp med änkan Bröms.211 Fiskalen Johan Hus
ses änka var antagligen inte bosatt i Gävle, men hennes sak behandlas flera gånger i 
rätten. Hon krävde av staden att få ut räntorna från några ägor, som hennes man 
hade fått enligt en kunglig resolution. Första gången företräddes hon av guvernö
ren Carl Sparre. Hon företräddes även av Daniel Nilsson samt förekom i egen per
son i rätten. Borgerskapet försökte på olika sätt undgå att betala, de sände t.o.m. 
borgmästare Falck till Stockholm mot en ersättning på 150 daler för att ansöka hos 
Kunglig Maj :t om tillgift. Där skulle även Falck passa på att söka vinna tobakshan
del. Staden betalade till slut, i omgångar, en summa på 1083 daler till änkan. Änkan 
krävde dessutom "intresset" (räntan). En man lyckades dock få ut en arrest på en 
del av medlen, för en fordran på änkans avlidne man. Även en annan man försökte 
få ut en fordran, men eftersom fordran var "disputabel", uppmanades han av rätten 
att söka änkan på "lagligt sätt".212 

I samband med att Jeremia Elis änkas och Doktorinnan Per Gaveliis änkas tvis
ter behandlades i rätten, förekom tre änkor i egen person där; Kiönik Jacobssons 
änka, Hindrich Marhems änka och Johan Chrissmanssons änka. Protokollens 
knappa uppgifter indikerar att de skilde sig från dem som företräddes av män. Det 
framgår också av protokollen att fler änkor som förekom självständigt i rätten lev
de under små och i flera fall svåra ekonomiska förhållanden. Ingen av dem var väl
bärgade.213 Kontrollören Mikael Runeils änka begärde att få slippa betala hyra för 
sin bostad eftersom hyresvärden (Doktorinnan) inte påkostat några reparationer på 
gården. I juni 1675 begärde hon konkurs efter sin salig man. Fordringsägarna in
kom med fordringar och änkan begärde att kvarlåtenskapen efter hennes man skul
le fördelas proportionellt mellan dem, dessutom besvärade hon sig över att Jöran 
Petterssons änkas fordringar var för höga. 

I april 1673 fanns Herr Lars änka Kerstin med på en lista över personer som inte 
hade betalat sina mantalspengar och om henne konstaterades att hon var "helt ut
fattig". I rätten förekom hon i egen person, när hon begärde att hennes syster skulle 
få ett litet tomtstycke att sätta upp en stuga på, när hon begärde att hennes syster 
skulle få tillbaka en nio år gammal fordran och när hon hade tagit pengar i beslag 
för en gammal fordran. 

Detta gällde alltså änkors uppträdanden i offentligheten, i rätten. Protokollen 
ger också upplysningar om änkors möjligheter att sluta avtal. De ifrågasattes aldrig 
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av motparten med hänvisning till att änkan var kvinna. Domboksmaterialet är svår
tolkat när det gäller änkor, eftersom många ekonomiska affärer och transaktioner 
som kom ända till rätten skulle redas ut i samband med bodelningar och dylikt. 
Följaktligen förekom änkor frekvent, dock ofta med manliga ombud, i dessa typer 
av mål. Därför kan en grov slutsats bli att änkornas "fria" agerande på ting och i 
rådstuga i mycket handlade om att reda ut makens transaktioner, inte om att utveck
la nya affärer och kontakter. Detta styrks också av indikationerna på att änkan inte 
bedrev sin mans hantverk vidare. Änkan var därför beroende av hur mycket som 
fanns kvar i boet vid mannens frånfälle. När hon i stort sett saknade tillgångar age
rade hon för sin överlevnad. Med tillräckligt kapital och egendom kunde hon där
emot idka handel och pantlåneverksamhet, något som flera änkor i Gävle också 
gjorde. För detta hade änkorna tillräckliga kunskaper och kontakter. 

Gudrun Andersson och Maria Ågren menar med hänvisning till Amy Louise 
Ericksons studier av kvinnor och ägande i England, att man inte ska stirra sig blind 
på den fasta egendomen när man studerar kvinnor och ägande under tidigmodern 
tid, eftersom jorden inte var värd lika mycket i förhållande till lösören som senare. 
De lyfter fram att kvinnor kunde fungera som kreditgivare,214 vilket är känt även 
från andra svenska städer än Gävle.215 B.A. Holderness engelska undersökning vi
sar att änkor och andra ensamstående kvinnor ägnade sig åt kreditgivning, främst 
av två skäl. Det ena handlade om att trygga sin ekonomiska framtid. Eftersom 
kvinnorna sällan ägde fast egendom, kunde de använda olika typer av kreditgiv
ning som investeringar. Nu kunde dessa vara ganska osäkra, eftersom den andra or
saken till deras verksamhet var att släktingar lånade pengar av dem. Dessa lån beta
lades sällan tillbaka och var ofta räntefria. Detta berodde på att det enligt Holder
ness fanns en känsla av gemenskap och gemensamma intressen när det gällde 
egendom inom familjen.216 

Kvinnors vittnesmål 
Flera undersökningar har visat att kvinnor tilläts vittna i praxis och det visar även 
min studie av kvinnors vittnesmål i Gävle.217 Enda tillfället när kvinnor som vitt
nen uttryckligen ifrågasattes på grund av sitt kön var faktiskt under trolldomspro
cesserna. Liksom på andra håll tillät rätten i Gävle även barn att avlägga vittnesmål 
om blåkullafärder. Men när pastor Fontelius ville att rätten skulle låta hans åbero
pade kvinnliga vittnen komma inför rätten, protesterade borgmästare Carl Falck, 
med hänvisning till att "efter processen bör ingen kvinnas vittnesmål gillas". Vitt
nena uppkallades ändå och när änkan Anna ifrån Valbo skulle vittna använde Falck 
ett annat argument. Med hänvisning till lagen hävdade han att en person från landet 
inte fick avlägga vittnesmål i staden. Rätten tog detta i betänkande, men konstate
rade att praxis var annorlunda och lät henne därför vittna.218 När kvinnors vittnes
mål ifrågasattes i övrigt, kan man inte utläsa ur protokollen att det hade något med 
deras kön att göra. Vid ett ärekränkningsmål kallade kärandes hustru en kvinna att 
vittna, men rätten fastslog att hon var svarandes fiende och hon fick därför inte göra 
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detta.2191 ett annat fall krävde en man att en hustru skulle avlägga vittnesmål om ett 
testamente, men rätten såg hellre att saken löstes på annat sätt.220 Av ett annat fall 
framgår det tydligt att hustrurs ord var juridiskt giltiga när de hade vittnat vid testa
menten. I detta fall avlades dock vittnesmålen indirekt, genom en god man.221 

Kvinnors vittnesmål kunde alltså avläggas hemma genom att en betrodd man gick 
hem till kvinnan eller kvinnorna för att höra deras berättelser och sedan referera 
dem i rätten. Inget tyder på att denna typ av vittnesmål hade en lägre juridisk digni
tet än de som avgavs i rätten.222 

Vittnesmålen i Gävle handlade oftast om att rätten var intresserade av att höra 
kvinnors berättelse i olika brottmål, som stölder, våldsbrott och ärekränkningar. 
Här var det alltså kvinnors närvaro vid brotten som utgjorde kriteriet för om de 
skulle komma ifråga som vittnen. Det är antagligen också därför som ogifta kvin
nor, pigor, så påfallande ofta förekom som vittnen om man jämför deras deltagande 
i rätten i övrigt som kärande och svarande. Pigor var antagligen mer rörliga än hust
rur och änkor. En annan möjlig förklaring till pigornas relativt sett höga deltagande 
är att de genom att dagligen vistas i en miljö där de inte hade några band genom 
nära släktskap eller giftermål, av rätten ansågs vara trovärdiga att vittna om det 
som skett hos husbonden eller matmodern. 

Närheten till en man kunde också föranleda kvinnan att avlägga vittnesmål. I 
oktober 1634 besvärade sig borgmästaren om ett rykte som en kvinna spritt ut. Han 
hävdade att hon inte var "vid sitt fulkomlige förstånd och förnuft". Hans "hederliga 
och dygdesamma" hustru tillfrågades och friade sin make från beskyllningarna.223 

Erik Pedersson anklagades för att ha deltagit i stölder. Men enligt hustrun hade han 
blivit tubbad till brottet och när det gällde en stöld i kyrkan kunde hon intyga att 
mannen då hade befunnit sig ute i skären.224 

Vittnesmålen avlades alltså i stort sett bara vid brottmål.225 Maria Sjöberg har 
visat att kvinnor avlade vittnesmål vid brott, men när det gällde fast egendom vitt
nade män 226 Som vi såg skilde stadslagen mellan vittnesmål när det gällde brott 
och när det gällde egendom, där den utdefinierade män från landet från att vittna i 
annat än brottmål. Lagstiftningen lade särskild vikt vid kvinnans vittnesmål när det 
gällde graviditeter och förlossningar. Symptomatiskt nog var det just kvinnliga 
vittnen som avhördes i det enda barnamordsfallet från Gävle under mina undersök
ta år. En änka och två grannhustrur vittnade inför två utskickade gode män om att 
de sett barnet då det hittades stucket med en kniv i nacken.227 

Maria Sjöberg har visat att kvinnor fungerade som väringskvinnor för andra 
kvinnor under 1500-talet.228 Det verkar också som att kvinnor i Gävle förväntades 
kunna fungera som väringskvinnor för andra kvinnor. Men under 1600-talet gav 
edgärdsmannaprocessen alltmer vika för den s.k. legala bevisteorin och detta kan 
förklara varför det aldrig kom till stånd någon verklig edgång för en kvinna under 
mina undersökta år. I december 1634 kom Hans Perssons hustru inför rätten och 
ville fria sig med sina "väringskvinnor" ifrån de tillmälen som hennes grannhustrur 
gett henne. Grannhustrurna tillfrågades om de ville stå fast vid sina ord, men de tog 
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tillbaka dem och därför "gavs henne eden upp". Rätten behövde alltså inte i det här 
fallet ta ställning till om hon skulle tillåtas att gå värjemålsed tillsammans med 
kvinnor. När Sara Persdotter ville komma ur ett rykte hade hon också med sig vä-
ringskvinnor till rätten. Inte heller den här gången blev det någon edgång, eftersom 
kvinnorna vägrade gå ed med henne. De betygade dock att de inte visste annat än 
vad som var ärligt och gott med henne.229 

Sammanfattande diskussion 
Arbetet reglerades främst i skråordningar och näringsstadgor och dessa uteslöt i 
stort sett kvinnor. Rättsmaterialet belyser långtifrån alla de arbeten som kvinnor ut
förde. Mycket av hushålls- och omsorgsarbetet förbigås med tystnad i domboken. 
Kvinnors arbete är därför svårfångat, men inom vissa områden kan man se vad 
kvinnor sysslade med, exempelvis med kålodling, kreatursskötsel, handel. Kvin
nor kunde arbeta med sådant som låg nära hemproduktionen, som bryggeri, bak-
ning och slakt. Ogifta kvinnor förekom mest som pigor i tjänstetvister. Förutom att 
arbeta inom hushållet kunde de leverera varor, ro och fiska. 

Kvinnors möjligheter att arbeta var beroende av om det fanns formella hinder 
eller ej. Formella hinder, ekonomiska svårigheter, avsaknad av utbildning och 
praktisk erfarenhet gjorde änkors möjligheter att fortsätta driva mannens hant
verksrörelse små. Änkor i Gävle tycks inte heller ha fortsatt att driva mannens 
hantverk vidare. Däremot kunde de vara delägare i kompanier, bedriva handel och 
ägna sig åt pantlåning om ekonomiska förutsättningar fanns. 

Enligt lagstiftningen hade kvinnor straffansvar för begångna brott. I flera av 
lagstiftningens rättigheter eller begränsningar för kvinnor förekom inga specifice-
ringar av kvinnors civilstånd, när det gällde testamenten, skatter, vittnesmål, ed
gång etc. Vid särskilda tillfällen tilläts kvinnor att vittna och inskränkningar i vitt
nesbehörighet gjordes för män boende på landet. 

I andra delar av lagstiftningen hade civilståndet stor betydelse för kvinnans 
rättsliga ställning. Lagstiftningen var mer inriktad på att reglera kontrollen över 
ogifta kvinnors egendom och giftermål än av att begränsa deras deltagande i rätten. 
Ogifta kvinnor förekom också i stort sett på egen hand som kärande, svarande eller 
vittnen, oftare i brottmål än andra kvinnokategorier och sällan i civila tvister, förut
om i tjänstetvister. De kunde ingå tjänsteavtal på egen hand. 

I stads- och landslagen stadgas det uttryckligen att kvinnan giftes till "lås och 
nycklar" och därmed fick hustrun enligt justitierådet Olivecrona dela förvaltnings
rätten över lösöret med mannen. 1 1734 års lag var bestämmelsen borttagen, men 
enligt Olivecrona hade lagstiftaren förutsatt att "hvarje förståndig man skall inse 
nödvängiheten deraf, att skötandet af de inre hushållsbestyren anförtros åt hustruns 
klokhet och omvårdnad". Olivecrona påpekar dock att mannens målsmanskap in
nebär att han har den yttersta makten.230 Just detta sista påpekande är viktigt, efter
som synen på ansvaret för "inre" och "yttre" hushållning, makars "stallbroder
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skap", kan leda till att forskaren bortser från ett makt- och konfliktperspektiv, vil
ket Inger Lövkrona också tydligt visar i sin artikel Nyckelknippans semiotik,231 

Hustrun var under mannens målsmanskap; han skulle söka och svara för henne. 
Samtidigt fanns flera andra stadganden i lagen som gav hustrun rätt att ingå avtal 
och uppträda i rätten. Hustrur förekom de facto i rätten som kärande, svarande och 
vittnen. I brottmål uppträdde hustrurna så gott som alltid på egen hand som svaran
de. Landslagen begränsade hustrurs handel, men i stadslagen saknades begräns
ningar. Hustrur kunde ha disposition om lösören, de kunde köpa och sälja, sätta sig 
i skuld, anställa och avskeda drängar och pigor. Så länge det inte ifrågasattes, förut
sattes att hustrun när hon ingick avtal gjorde det med mannens medgivande och 
auktorisation, även om det inte uttrycktes explicit. Hustrun avstämde dock inte all
tid sitt agerande mot mannens och detta kom vid uppenbara konflikter fram i rätten. 

Arbetet och kvinnors ansvar har angivits som förklaring till hustruns rättsliga 
kapacitet, att hon på egen hand förekom i rätten utan makens inblandning. Efter
som rådstugurätten sammanträdde så ofta bör det ha förekommit att mannen var 
bortrest och att hustrun förestod hushållet själv, även i rätten. Men "makten över 
nycklarna" var inte oinskränkt. Min undersökning visar också att rätten kunde ifrå
gasätta hustruns rättsliga kapacitet liksom att hustruns kapacitet kunde ifrågasättas 
av mannen eller motparten. I syfte att skjuta upp ett ärende eller betalning av skatt 
kunde hustrun hänvisa till sin man och hans målsmanskap. Detta gjordes visserli
gen antagligen av taktiska skäl från hustruns sida, men detta menar jag inte förkla
rar rättens bifall. Snarare var det mannens faktiska målsmanskap som låg till grund 
för rättens ställningstaganden. 

De sociala skillnaderna var stora bland kvinnorna i Gävle. Medan de änkor vars 
ärenden behandlades mest frekvent i rätten var relativt välbärgade, var förutsätt
ningarna annorlunda för hustrur och i än större utsträckning för ogifta kvinnor och 
änkor utan tillgångar. Välbärgade ogifta kvinnor förekom inte i rätten. Antingen 
var de bortgifta eller under förmyndare eller målsman. Hustrurs rättsliga kapacitet 
var villkorad till mannens. Välbärgade hustur förekom i regel inte i rätten. Mannen 
kunde om han hade möjlighet föredra att låta en annan man företräda honom istäl
let för hustrun. Änkor hade en självklar plats i rätten, de kunde sluta juridiskt bin
dande avtal och uppträda som kärande, svarande och vittnen. För änkor gällde att 
det blev allt vanligare att de började företrädas av män, vilket kan kopplas till rät
tens professionalisering. Dessa änkor hade makt, men inte i kraft av sitt arbete, utan 
i kraft av sitt ägande. De slutade närvara i egen person i rätten vilket medförde att 
när kvinnor faktiskt syntes och hördes i rätten, var de ofta fattiga och inte sällan 
brottsliga på något sätt.232 Ärbara och dygdesamma matronor höll sig borta från of
fentligheten. 
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Kapitel 4 

SCENER UR ETT ÄKTENSKAP 

Borgmästarsonen Olof Olofsson Ström från Hudiksvall blev borgare i Gävle år 
1684 och åtog sig att bedriva gästgiveri i staden 1688. Han var gift med råd

man Hans Christierssons dotter Helena Hansdotter.1 Det var inget lyckligt äkten
skap. Olof inte bara söp, han var också våldsam och trakasserade sin familj och sitt 
tjänstefolk på olika sätt. Kyrkan och samhället i stort strävade efter att gifta par i det 
längsta skulle hålla ihop, även när konflikterna var uppenbara. I det här fallet var de 
det och Olofs och Helenas äktenskap kom därför att behandlas av såväl kyrklig 
som världslig rätt. 

Paret Ströms konflikter med varandra och andra personer kring sekelskiftet 
1700 har efterlämnat åtskilligt rättsligt material. Där utkristalliseras frågor om var 
gränserna låg när det gällde hur makt och ansvar skulle fördelas mellan man och 
kvinna i parförhållandet. Frågor om ägande, arbete, myndighet och ansvar, om 
våld och sexualitet ställdes på sin spets. Dessa frågor kommer att analyseras på fle
ra nivåer, dels hur stadens, statens och kyrkans rättsinstanser hanterade konflikten 
mellan Olof och Helena, dels hur paret själva agerade och med vilka argument och 
strategier de försökte uppnå sina syften. I Olofs fall handlade det främst om att för
svara och förklara sitt beteende, i Helenas om att skydda sitt liv, rykte och egen
dom. Analysen av detta enskilda pars vedermödor syftar till att belysa och proble-
matisera äktenskapets betydelse för upprätthållandet av genusordningen samt att 
få en djupare förståelse av hur rättsskyddet och de rättsliga villkoren såg ut för 
kvinnor, i synnerhet hustrur. 

Misshandeln och förlikningen 1697 
Våren 1697 hade Olof slag it Helena blå och sårig med en käpp så att hon blivit 
sängliggande i tre veckor. Såren och blåmärkena inspekterades av stadens medici
ne doktor och stadsbarberaren. De tillfrågades om det var fara för hennes liv, men 
enligt dem var inte skadorna livshotande.2 Olof hade tidigare med kniv i hand hotat 
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att döda och mörda Helena. Pastorn Isac Kraft inkallades och rådstugurätten råd
gjorde med honom om hur man skulle göra med Olof, som trots förmaningar inte 
hade upphört med sitt "allt för beklagliga förhållande" emot sin hustru.3 

Mannens våld mot hustrun behandlades inte i den världsliga lagen i annat fall än 
där våldet ledde till döden. Skadorna var inte livshotande och därför föll misshan
deln under kyrkolagens stadganden om osämja mellan makar. 11686 års kyrkolag 
fanns bestämmelser om hur kyrkan och rätten skulle agera i sådana fall. Skilsmässa 
kunde beviljas vid hor och övermäktigt övergivande. Fylleri, misshandel och tra
kasserier var däremot inte skilsmässogrundande.4 Kyrkan försökte med alla medel 
hålla ihop ett misslyckat äktenskap. Förmaningar och förlikningar vid högt v ite 
skulle i första hand användas. Om inte det hjälpte, skulle "predikanten... förnimma 
orsaken... och... ställa dem för ögonen huru illa de av djävulen äro besvärade, att de 
träta och kivas med sitt eget kött, och således fördärva sig själva inbördes." Var de 
fortfarande osams, skulle domkapitlet avgöra i frågan. Kyrkolagen stadgar vidare 
att om inte det hjälpte, kunde världslig rätt döma till fängelse. En sista utväg var 
skillnad till "umgänge, bord, säng och hemvist".5 Kraft vände sig nu med hänvis
ning till kyrkolagen till domkapitlet i Uppsala.6 

Redan här framkommer förhållanden som skulle komma att behandlas på olika 
nivåer och i olika instanser under det närmaste decenniet. Det handlade om Olofs 
våld och superi, men också om otrohet, arbetsovillighet och konflikter om egen
dom.7 Den 18 juni 1697 instämde domkapitlet Olof och Helena att komma till Upp
sala den 14 juli.8 Nio dagar senare inkallades Olof till rådstugurätten, som förma
nade honom att leva fredligt i sitt hus. Han försvarade sitt våld och sina hotelser 
med att Helena inte hade legat med honom på ett och ett halvt år och att svärmodern 
dessutom var "honom förtretlig och stifta något ont dem emellan."9 

Olof och Helena inställde sig aldrig inför domkapitlet. På Olofs initiativ och un
der gode mäns medlande hann de förlikas innan det utsatta datumet. Olof bad kap-
lanen och stadssekreteraren att tillsammans med honom övertala hustrun att förlåta 
vad han "i många delar oförsvarligen" gjort mot henne. Olof lovade inför Gud att i 
fortsättningen leva kristet och nyktert och att "icke som förr förslösa vad hustrun i 
hus förvärvar, utan själv draga trogen försorg och omvårdnad, att som en redlig 
man... föda sig och de sina..." och han bad ärkebiskopen om eftergift. 

Efter att ha lyssnat till dessa löften, lovade Helena inför Gud att inte agera mer i 
frågan. Hon skulle inte inge "allt vad henne vederfarit är". Detta tolkar jag som att 
Helena lovade att inte vända sig till domkapitlet och ärkebiskopen med Olofs våld
samheter. Även Helena erkände skuld till det inträffade. Vi ska senare se att Olof 
anklagade Helena för att ha tagit dispositionen över hela hushållet och inte uppfyllt 
sina husmorsplikter mot honom. Det var antagligen detta hon menade när hon sade 
sig ha varit medveten om att hennes eget agerande var straffvärdigt eftersom hon 
inte hade "tillhandagått" sin man som en rättskaffens hustru borde göra. Med 
straffvärdigt menade hon inte i offentlig straffrättslig bemärkelse, utan i relationen 
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till maken. Hon lovade att i fortsättningen "komma med sin man i ett gott förstånd 
till en Christelig, gudelig och kärlig samlevnad." 

Olof tillstod med tårar att han hanterat sin hustru "obilligt och okristligt" med 
hugg och slag. Tårarna uppfattades som tecken på uppriktig ånger.10 Han tog också 
tillbaka sin beskyllning om att han inte skulle vara far till deras yngste son. Be
skyllningarna om otrohet skyllde han på dryckenskap. Han bad även sin svärmor 
om förlåtelse och lovade att hålla det kontrakt han hade upprättat med henne.11 Det
ta var enda gången som Helena erkände ett visst ansvar för osämjan. Det är möjligt 
att orden lades i hennes mun, eller att hon bara sade vad som förväntades av henne 
vid en förlikning. Klart är att en hustru inte fick överskrida sina befogenheter utan 
att riskera våld från sin make. 

Olofs "excesser" — rättssystemets begränsningar 
Konflikterna fortsatte. Under flera års tid hade Olof både slagit och hotat sin hustru 
till livet, slagit sönder fönster, bränt upp kläder, förstört egendom. Under denna tid 
hade han inte arbetat utan mest supit. Helena hade flera gånger vänt sig till borg
mästare och råd för att få hjälp, men rättsväsendet stod mer eller mindre handfallet 
inför Olofs "excesser". Olof brukade arresteras, men släppas efter någon tid sedan 
han lovade att leva stilla och nyktert och inte orsaka någon "förargelse".12 

I november 1701 behandlade rådstugurätten Olofs klagomål till landshövding
en där han begärde att släppas ur slottsarresten. Olof anklagade borgmästare Salin 
för att olagligt ha kastat honom i arresten utan laga citation (stämning), rannsak
ning eller dom samt för att ha tagit hans "gode" ifrån honom. Anledningen skulle 
ha varit att Olof hade använt skällsord mot borgmästaren och hävdat att han hade 
pålagt staden en större kontribution (skatt) än Kungl. Maj:t. Olof begärde därför 
ödmjukt att en opartisk domare och rätt skulle avgöra fallet. 

Borgmästaren anmodades att komma in med en förklaring, vilket han också 
gjorde. Där hävdade han med stöd av en skriftlig avbön från Olof att Olof i "sitt ra
seri" hade kallat borgmästare och råd för tjuvar och skälmar. Han anhöll också öd
mjukt, på Helenas begäran, att Olof skulle förbli arresterad på slottet. I stadsarres-
ten skulle det nämligen vara omöjligt att hålla hans "supabröder" från att "natt och 
dag med alla konster söka att bringa honom brännvin". 

Olof kallades in för att förklara sig. Han bad om förlåtelse och hänvisade till att 
det var välkänt att han led av svag hälsa och "inte råder om sitt huvud". Rätten kon
staterade att Olof nu "och alltid när han är nykter, visat sig förståndig och besked
lig, men fylleriet som han därtill brukar är orsaken." Orsaken till att han hade arres
terats utan rannsakning och dom var, enligt stadsvakten, att Olof hade fört ett 
"gruvligt leverne" mot sin hustru och att hon därför begärt skydd av honom. Olof 
tog nu tillbaka sina beskyllningar emot borgmästaren och bad ännu en gång om för
låtelse.13 Han krävde inte heller längre att någon opartisk kommission skulle till
sättas. 
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Vi kommer senare att se att konflikterna mellan Helena och andra komplicera
des av att Helena inte hyste förtroende för flera av rättens ledamöter. Att misstron 
var ömsesidig och även riktades mot henne kommer fram när rätten frågade Olof 
om vem som hade varit hans rådgivare i anklagelserna mot borgmästaren. Olof 
hävdade att han gjort angivelsen av sitt eget oförstånd. Som följdfråga undrade rät
ten om hans hustru "varit orsaken och inrått honom". Han svarade nej. Slottsvakt
mästaren berättade att Olof uppfört sig väl i arresten, förutom den afton när han be
söktes av sin hustru. 

Rätten konstaterade att Olof tidigare varit ansedd som avvita och att de då hade 
översett med hans förseelser. De allvarsamma förmaningar som givits hade varit 
förgäves eftersom han hade fortsatt med sitt ogudaktiga leverne. Rätten kunde inte 
heller här "gå förbi att omröra" Olofs beteende mot Helena. "Alla åtvarningsgrader 
som kyrkolagen föreskriver" hade använts — "allt fåfängt". Orsaken låg enligt rät
ten i hans dagliga fylleri som lett till att han övergivit sin näring och att hans hustru 
måst försörja honom. Hon hade ofta varit tvungen att fly ut ur huset och de hade 
inte heller levt som äkta folk utan quoad torum et mensam, d.v.s. åtskilda till säng 
och säte. Inga varningar tycktes således kunna förbättra hans leverne. En utväg 
skulle vara att "bringa honom i något arbetshus". Fallet sändes vidare till Svea hov
rätt.14 

Hovrätten tycks dock inte ha fällt någon slutgiltig dom i det här fallet. Den ville 
att Olof först skulle få ta del av rådstugurättens rannsakning och av landshövding
ens brev. Sedan skulle han lämna in en skriftlig förklaring.15 När hovrättens brev 
lästes upp i rådstugurätten den 25 februari 1702, fick Helena yttra sig om han skulle 
släppas fri "Gud skall veta huru gärna [jag] vill hava honom hem". Men hon befa
rade "att han intet lärer göra gott, om han kommer lös". Här hänvisade hon till vad 
som skett under julen då maken var fri.16 Strax före jul hade hon nämligen på sin 
mans vägnar genom ett brev från landshövdingen till borgmästaren, anhållit om att 
Olof skulle släppas ur arresten under julhelgen, vilket också beviljats.17 

Den 24 mars släpptes så Olof till slut för denna gång efter en ny vädjan ur arres
ten. Hovrättens dom hade ännu inte kommit, men landshövdingen, borgmästare 
och råd konfererade och beslöt att Olof skulle släppas ur arresten i åtta dagar på 
prov förutsatt att två gode män ställde caution (borgen) för honom.18 En månad se
nare presenterades denna cautionsskrift, underskriven av borgarna Hindrik Hagel-
horn, Hans Elis och Erik Bröms, där det stod att Olof skulle hålla sig "här vid han
den" tills hovrättens dom kom samt att om han mot förmodan skulle yttra sig i nå
gon otidighet, skulle han återigen arresteras.19 

Olofs fylleri går igen som en röd tråd när han försöker förklara och mildra följ
derna av sitt handlande. Under den här perioden sågs berusning ofta som en för
mildrande omständighet vid straffansvar.20 Men Olof skyllde inte sitt handlande 
enbart på onykterhet. Även Helenas (och svärmoderns) agerande emot honom an
gavs som orsak, så även till hans superi. Vid vissa tillfällen ska Helena ha nekat ho-



nom mat och dryck. Olof anklagade henne också för att ha nekat honom sexuellt 
umgänge och för otrohet.21 

Helena — otrogen? 
I förlikningen från 1697 tog Olof tillbaka sina anklagelser om att han inte var far till 
den yngste sonen. Men när Olof åter igen sattes i arrest i april 1703, började han än 
en gång anklaga Helena för otrohet. Olof hade i många år "legat ifrån sin hustru, 
blivit otålig, har uti den för honom igenslagna kammardörren med en yxa huggit". 
Det var hennes beteende som lett till "oväsendet" emellan dem hävdade han. För 
ett antal år sedan när de var i Söderhamn, hade hon lämnat honom i sängen och gått 
till en ungkarl. Den sista tiden hade hon haft ungkarlar hos sig i sin kammare, bl.a. 
tenngjutaren Carl Björkman ifrån Stockholm. Detta senare påstående undersöktes 
dock inte närmare av rätten. Däremot undersöktes anklagelserna närmare i fallet 
när Helenas utomäktenskapliga förbindelse påstods ha lett till graviditet och barn. 
Olof hävdade nu än en gång att Helenas otrohet i Söderhamn hade resulterat i deras 
yngste son Hans.22 

Genom sin fullmäktige Magnus Möller krävde Helena att Olof skulle namnge 
den man som hon skulle ha varit otrogen med. Olof påstod att det var Hans Elis, nu
mera en gift borgare i Gävle — samme man som hade borgat för Olof ett år tidiga
re! Elis nekade och Helena hänvisade till förlikningen från 1697. Rätten konstate
rade att de tidigare ansett Olof vara avvita, men att de i detta fall ändå skulle be
handla anklagelsen, eftersom den dels skett inför rätten "uti nykterhet av ett moget 
betänkande och sunt förnuft", dels därför att Olof hänvisade till vittnen. Det är ock
så möjligt att Olof här kunde stödja sig på rykten. Även om han hade tagit tillbaka 
anklagelsen vid förlikningen 1697 var den ju inte nu, flera år senare, gripen ur luf
ten.23 

Detta var det enda tillfället när Helena var den svarande i konflikterna med sin 
man. Hennes fullmäktige Möller var mycket aktiv i sitt försvar av henne. Han kräv
de att dokument skulle tas fram för att kunna undersöka om de åberopade vittnena 
var jäviga. Han förmanades av rätten att inte "förvända saken", utan låta den ankla
gade svara själv. Då gick Möller ifrån rätten. Men han tilläts strax återvända, efter
som Helena ihärdigt bad om det med argumentet att "hon en enfaldig quinnesper-
son är" 24 

Helena framförde sina skäl för att vittnena fiskalen Gran och rådman Berggraf 
var jäviga, men i nästa andetag tog hon tillbaka sina påståenden om jäv och sade sig 
inte kunna tro vittnena om annat än gott och att de skulle vittna på sin själs salighet 
och bekänna sanningen. Detta var möjligen en medveten strategi; att först väcka 
misstanke om jäv för att undergräva vittnenas trovärdighet för att sedan bli undfal
lande, eftersom tillräckliga bevis antagligen saknades. 

Rådman Berggraf sade sig inte ha sett något, men fiskalen Gran gav en ganska 
märklig berättelse. 1689 eller -90 hade han tillsammans med paret Ström, Berggraf 
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och Elis bott hos en smed i Söderhamn. På kvällen, sedan de stängt sina bodar och 
skulle gå till sängs hade Hans Elis först "klagat över [sin] passion över liktornar" 
och erbjudit Olof Ström ett stop vin om han kunde bota honom. Därefter hade han 
frågat Olof vad han ville ha för att han skulle få ligga hos hans hustru. Olof ville ha 
tobak, vilket Elis lovade att han skulle få. Elis delade säng med Gran, men "av en 
händelse kom Ström uti deras säng, sedan han först... stött på fönstret att det gått 
sönder." Där blev han liggande. Hans Elis blev liggande i den andra sängen med 
Helena. Men vem som lade sig först eller sist visste inte Gran. Sedan hade Gran 
somnat och inte hört något mer.25 Det är uppenbart att Olof vid tillfället var rejält 
berusad. Frågan om vittnenas nykterhet skulle kunna påverka tillförlitligheten i 
vittnesmålen ställdes aldrig av rätten. Ännu märkligare är att rätten inte närmare 
undersökte påståendet att Olof var villig att bjuda ut sin hustru mot betalning.26 

Detta borde ha ställt honom i en sämre dager. 
Anklagelserna om hor hade utlösts av att Olof satts i arrest. Där hade han enligt 

Möllers påminnelse "fört sådant leverne som en ursinnig människa och sagt det 
djävulen är faren ur honom, och den helge ande sitter nu i halsen."27 Den 21 maj 
släpptes Olof med hänvisning till kommande helgdag. Han lovade "sig stilla och 
fredsamligen i [sitt] hus förehålla, och sitt förra leverne ändra, vartill han allvarli-
gen av rätten blev förmanad."28 

Nio dagar senare begärde Olof en god man till skrivhjälp och att få åka till sin 
far för att skaffa fler skäl till sitt försvar. Helena protesterade. Till Helenas önskan 
om att Olof skulle arresteras igen, invände han att hon hade "avhänt... vad han med 
sin anletes svett förvärvat... [och att han] lidit för hennes förvållande av den förre 
arresten."29 Att Helena inte gav honom nödtorftigt underhåll i arresten var faktiskt 
ett argument som Olof kunde använda för att bli utsläppt.30 

Fler exempel kommer att visa hur Olof betedde sig mot de styrande i Gävle och 
hur de behandlade honom. Vi kommer även att se att Helena var i konflikt med 
dem. Det verkar som om Olof hade fortsatt att behandla Helena illa sedan han 
släpptes den 21 maj 1703, eller så befarade hon att han skulle göra det. Rätten för
manade än en gång Olof att inte slå sin hustru och deklarerade att "hon bliver här 
med under Kongl. Maj :ts. hägn och beskydd tagen." Men de gick på Olofs linje och 
tillät honom att skaffa en skrivkunnig fullmäktig samt resa från staden mot att han 
ställde caution för sig själv. Helena ifrågasatte varför Olof fick gehör nu, då han vid 
ett tidigare tillfälle när han var i konflikt med borgmästaren varken hade fått papper 
eller bläck. Borgmästaren svarade att det inte anstod henne att tala om en förlikt sak 
som inte angick henne.31 Detta blev droppen för Helena. Enligt en skrift ville hon 
jäva rådmännen Schänk, Strömbeck och Wandel och skaffa sig andra domare från 
hovrätten.32 Därefter vägrade hon att infinna sig i rätten.33 

Detta sätt att protestera tycks ha hjälpt henne. Det kom ingen dom i målet. Otro
het var visserligen ett allvarligt brott och föranledde således rådstugurätten till om
fattande rannsakningar. Fler vittnen hördes och processen fortsatte till i början av 
juni 1703.34Men vittnesmålen kunde aldrig fastställa att Elis och Helena verkligen 
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hade haft samlag med varandra. Elis tillfrågades om han ville stämma Olof, men 
det ville han inte, eftersom Olof aldrig uttryckligen hade kallat honom far till den 
yngste sonen. Nu påstod Olof istället att Helena skulle ha sagt att sonen hade tre fä
der. Två män vittnade utan ed och påstod att även de hade hört detta. Hans Elis ver
kar nu ha sett sin chans och berättade att också han hade hört henne yttra sådana ord 
"strax gossen blev födder och innan hon gick i kyrkan efter honom". Han lovade 
även att komma till rätten med fler vittnen, men gjorde det inte.35 Kanske började 
rättens män att genomskåda Olofs beskyllningar under rannsakningarna; att de 
bara användes av honom för att slippa stå till svars för sina handlingar emot hust
run. Han hade ju också släppts ur arresten. När han tillfrågades om han legat med 
henne efter händelsen i Söderhamn, svarade han ja, men att det varit mycket säl-
lan.36 

Under processens gång klagade Helena över att hon kom i dåligt rykte.37 Men 
om så var fallet, verkar det ha varit tillfälligt, åtminstone om vi ser till rättsproto
kollen. Där beskrivs hon aldrig med förklenande ord av andra än sin make. A andra 
sidan beskrivs hon inte heller som dygdesam, ett epitet som i och för sig är ovanligt 
i stadens domböcker. Det är möjligt att det ändå skvallrades i staden och att gävle
borna såg Helenas påstådda otrohet, eller att hon nekade Olof samlag, eller åtmins
tone hennes agerande i allmänhet som bidragande orsak till mannens handlingar. 

Det är också märkligt att rätten inte utredde Grans påståenden om att Olof hade 
erbjudit sin hustruns kropp till en annan man mot tobak. Om påståendet var sant 
kastade det ju den yttersta skulden för otroheten på Olof själv. Då handlade hust
runs otrohet mer om mannens rätt till att begagna sig av hustruns kropp som han be
hagade, än om hennes svek mot honom. Man kan också fråga sig hur Elis vågade 
fråga om han fick ligga med Helena mot betalning. En sådan fråga skulle ju också 
kunna uppfattas som en förolämpning. Möjligen var det något särskilt med situa
tionen i Söderhamn och de inblandade. Olof var kanske så berusad att hans beteen
de var ursäktligt, möjligen var Gran så berusad att hans vittnesmål inte ansågs helt 
tillförlitligt av rätten, även om man inte protokollförde en skeptisk inställning. 
Horsbrott ansågs vara så allvarligt att rannsakningarna trots detta fortsatte. 

Olof — den supande bråkstaken 
Olof låg inte bara i konflikt med Helena. Han var dessutom något av en bråkstake i 
Gävle. I januari 1697 brann rådhuset och enligt vittnen hade Olof kommit till torget 
under släckningsarbetet och i sitt fylleri kallat borgmästare och råd för "hudsfottar 
och bellghundar, tjuvar och skälmar". Vid vattensprutan hade han "brukat stor oti
dighet ... [och frågat vems vattensprutan var] honom varit svarat att pumpen kom
mer slottet till, så han blivit galen, sagt, var lOOO.e djävlar är stadens spruta som 
staden betalt; borgmästare och råd hantera som skälmar och tjuvar, taga konungens 
lön och sätta eld på staden..." Stadsfiskalen var målsägande. Olof skyllde på att han 
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hade varit drucken. Han slapp böter, men skulle betala till de fattiga och uppmana
des att förlikas med stadsfiskalen.38 

Vid ett annat tillfälle rannsakades Olof för att ha försökt bryta sig in hos löjtnan
ten Swartzhof och överste Törnfelt och för att ha använt skällsord mot dem. Office
rarna bodde i en kammare hos Helena. Olof hade velat komma in där men när han 
inte blev insläppt hade han spjärnat mot kammardörren så att märlan ryckts loss, 
skurit flera gånger med kniv i dörren, kallat officerarna för skälmar och tjuvar samt 
sagt att de "ligga och hora" med hans hustru. Till sitt försvar påstod Olof att löjt
nanten hade överfallit honom med hugg och slag och släpat honom över gården. 
Liksom vid tidigare rannsakningar skyllde Olof på att han varit drucken och på sin 
hustru. Hon hade "varit orsak till alarmet" eftersom hon inte släppt in honom och 
han hade varit tvungen att ta sig in över planket. I det här fallet hjälpte dock inte 
dessa förmildrande omständigheter. Flera vittnen hördes och Olof dömdes för 
fredsbrott och för skällsorden till dryga böter eller 25 dagars fängelse på vatten och 
bröd. Det blev fängelse än en gång för Olof.39 

Kunde en man stjäla från sin hustru ? 
När Olof nu blev fängslad på vatten och bröd hade han åkt in och ur fängelset flera 
gånger de senaste åren. En vistelse på vatten och bröd var ett hårt straff.40 Efter 22 
dagar släpptes han och drack sig då genast full. Helena var på resa till Stockholm. 

När hon kom hem upptäckte hon att en stor kista var stulen. Den innehöll silver
saker (två silverskålar, tre silverpokaler, en saltbägare med lock, en förgylld silver
kanna, 33 silverskedar, två bägare, två konfektskålar, en silverkosa), pengar (bl.a. 
100 RD Specie), tennfat och tenntallrikar. Helena misstänkte att Olof var inblan
dad i stölden eftersom han hade blivit utsläppt ur fängelset några dagar tidigare än 
enligt rådstugurättens dom. Det skulle så småningom visa sig att han hade brutit sig 
in i en låst bodkammare och med hjälp av två kamrater stulit kistan.41 

Helena begärde att Olof skulle arresteras av följande skäl: Ett ljus som brukade 
finnas i kammaren återfanns efter stölden på en hylla ovanför den plats där kistan 
hade stått i boden. Dessutom var en ruta på det lilla gatubodsfönstret uttagen och 
genom att sticka in en arm där, skulle det vara möjligt att öppna dörren utifrån. Olof 
hade också tidigare för ett antal år sedan tagit ett skrin och brutit upp det.42 Råd
männen Sven Wandel och Johan Hammar liksom senare sekreteraren Pihl kontrol
lerade dörren och menade att det var omöjligt att få upp den, åtminstone när den var 
väl igensluten. Olof sade sig vara helt oskyldig och protesterade mot att han blivit 
så hårt angripen till "liv, heder och ära" av sin hustru och son. Med gråtande tårar 
beklagade han "huru hårt han av sin hustru bliver hanterad."43 

Rådstugurätten ville inte arrestera Olof. På landshövdingens order sattes han 
dock i arrest för stölden medan hovrätten behandlade Helenas klagomål.44 Dit hade 
hon nämligen vänt sig och klagat på borgmästare och råd. Hovrätten förklarade 
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dem vara jäviga och utsåg därför en särskild kommissorialrätt under ledning av hä
radshövding Forsell.45 

Som vi ska se var det inte bara Olofs våld mot Helena som rättsväsendet hade 
svårigheter att hantera. Även i det här fallet ställdes det specifika mot lagens bok
stav. Hur kunde en man stjäla från sin hustru? Målet behandlades först i den särskilt 
tillsatta kommissorialrätten, sedan i Svea hovrätt och slutligen av justitierevisio-
nen. 

Hovrätten ansåg i sin dom att mannen hade stulit från hustrun eftersom hon haft 
egendomen under sitt enskilda lås och förvaring. Men domslutet var inte enhälligt 
och ledamöterna konstaterade i en skrivelse till justitierevisionen att de egentligen, 
med hänvisning till lagar och förordningar, inte kunde anse att mannen hade stulit 
från sin hustru eftersom de var gifta och inte heller 

"deres egendom, ifrån varandra skilt, varav Mannen efter lag varit berätti
gad till hälften, och dessutom, så länge ingen skillnad skett är, han befo
gad att disponera och förvalta om all egendom". 

Därför borde kanske en fängelsevistelse på vatten och bröd vara ett tillräckligt 
hårt straff, särskilt som hustrun bett för honom. 

Stölden var grov och skulle egentligen ha lett till dödsstraff för samtliga skyldi
ga. Justitierevisionen menade att Olof kunde ha dömts att mista livet "androm till 
skräck", men med hänvisning till att hustrun bad för honom, dömdes han istället till 
sex gatulopp och tre års straffarbete i Marstrand. Justitierevisionen ansåg således 
att Olof hade stulit från sin hustru och stölden ansågs vara nästan lika grov som om 
någon annan gjort den. 

Hans två kamrater fick hårdare straff, sju gatulopp plus sex års straffarbete i 
Marstrand vardera, men det kan ha berott på att de även hade lurat av Olof en del av 
stöldgodset. Än en gång sågs Olofs fylleri som en förmildrande omständighet. Han 
skulle ha blivit tubbad till stölden när han var berusad och i berusat tillstånd beted
de han sig som en avvita. Olof hävdade också att om han hade suttit kvar i fängelset 
strafftiden ut, skulle Helena ha hunnit komma hem från Stockholm när han släpp
tes och då hade aldrig stölden kunnat inträffa. Även Helena använde detta som ar
gument när hon krävde att magistraten i Gävle skulle betala kommissorialrättens 
omkostnader. Men justitierevisionen beslöt att Olof skulle stå för omkostnaden 
med sin andel i boet.46 

I de medeltida lagarna har tjuvabalkarna bestämmelser om "hustjuvnad", men i 
dessa nämns inte en make som eventuell brottslig mot sin maka. De är mer allmänt 
hållna, och avser sannolikt tjänstefolk som stjäl från sin husbonde.47 

När lagkommissionen år 1696 diskuterade denna problematik, eller bodräkt 
som det kallades, kom de fram till att om en man avhände sin hustru något i hemlig
het (eller tvärtom) och om den andre parten påtalade detta, var det stöld.48 Ledamö
terna frågade sig om någon annan skulle kunna föra talan i sådana fall, men kom 
fram till att det inte var önskvärt. Som argument användes ett exempel där mannen 
nekade sin hustru det nödvändiga för henne och barnen, och hon ändå använde det 
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gemensamma boet för sitt underhåll.49 Här låg alltså mannens målsmanskap till 
grund för ställningstagandet. Syftet var att skydda kvinnan. Konsekvenserna av 
förslaget kunde dock bli de omvända: Eftersom endast hustrun skulle föra talan 
mot sin man, kunde ingen annan person, som värnade om hennes och hennes barns 
rättigheter, föra talan mot mannen. 

11734 års lag infördes också nya bestämmelser. Olofs brott skulle antagligen 
ha rannsakats under Missgärningsbalkens stadganden om bodräkt: "Drager man
nen något lönnliga undan hustrun; eller hustrun undan mannen; eller barnen undan 
föräldrar, eller de från hvar annan, som i bolag äro" så kunde den förfördelade 
lagsöka den skyldige. Domaren skulle sedan utdöma straff efter uppsåtet och om
ständigheterna.50 

Kommissorialrätten hade inte bara haft till uppgift att behandla stölden. De 
hade också rannsakat flera andra ärenden; vad de skulle göra åt Olofs våld och ho
telser mot Helena, hur en eventuell skilsmässa skulle handläggas och hur de skulle 
reagera på att Olof hade liknat sig vid Job och förbannat sin födelsedag. Alla dessa 
ärenden skickades vidare till olika rättsinstanser. Så småningom ålade hovrätten 
rådstugurätten att än en gång rannsaka och döma i frågan om Olofs "excesser" 
emot Helena samt i ärendet när han hade liknat sig vid Job och förbannat sin födel
sedag.51 För den senare anklagelsen dömdes han till kyrko plikt att stå uppenbar 
skrift. Rådstugurätten hade dock ett visst mått av överseende med de "ogudaktiga" 
orden, då de menade att han hade fällt dem "av obetänksamhet och lättsinnighet". 

Rådstugurätten ansåg att Olof redan hade blivit straffad för sitt våld mot Helena 
tidigare och ansåg att han inte borde straffas mer. Medvetet eller inte missförstod 
de sedan hovrättens delegering och tolkade även in stölden under den ihopslagna 
punkten "Olofs excesser mot Helena". Helt plötsligt skulle Olof stå utan straffan
svar för stölden. Detta uppmärksammades dock av landshövdingen, som skrev till 
hovrätten. I svaret från hovrätten beordrades att landshövdingen skulle se till att 
Olofs treåriga straff i Marstrand verkställdes.52 

Helena använde sig av rådstugurätten för att få tillbaka det hon kunde av det 
stulna.531 december 1706 påminde hon rätten om att Olof ägde någon andel i ett 
hus i Stockholm och uppbar årlig hyra. Den kunde användas till betalning av kom
missorialrätten.54 Om detta gav några pengar vet vi inte men hela ärendet avsluta
des med att Helena i augusti 1710 befalldes att betala 258 daler kmt. för kommissi-
orialrättens omkostnader. Visserligen var det mannen som hade dömts att betala 
med sin andel, men hon satt kvar i oskiftat bo.55 

Äkta makar — ett kött ! 
Under tiden som stölden rannsakades behandlades återigen Helenas och Olofs äk
tenskap av domkapitlet i Uppsala. Här kom parets leverne ännu en gång att nagel
faras. Helena hade först vänt sig till hovrätten för att de skulle utse en opartisk 
domare som "rättvisligen" skulle kunna hjälpa henne ur det "elände, som hennes 
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mans hårda handhavande är sänder uti".56 Hovrätten hörde rådstugurätten. De re
dogjorde för hur en allt mer tilltagande ovänskap hade börjat mellan paret "då hust
run begynte taga disposition så över hushållningen, och han mer och mer slå sig till, 
dryckenskap..." I deras version framställs Helena som minst lika om inte mer an
svarig som Olof för hans beteende. Hon hade bemött honom med bitterhet. Hon 
hade inte legat med honom. Ef ter förlikningen 1697 hade hon hållit honom av
stängd "från all disposition i huset och han därjämte kontinuerade i sin drycken
skap". När Olof var full for han "fram och rasade som en avvita" och detta "sägs" 
hustrun ha hjälpt till att förorsaka. 

Mot kritiken om att rätten inte hade följt hovrättens order eller straffat Olof till
räckligt framhöll de att han faktiskt inte alltid betedde sig illa, utan att han ibland 
kunde uppträda med "fullt förstånd", både i rätten och vid andra konversationer. 
Han hade flera gånger gjort avbön på rådhuset och de hade då hoppats på bättring. 
Sedan hade han då och då i berusat tillstånd bråkat med sin hustru eftersom hon 
hade nekat honom mat och dryck. Helena brukade å sin sida hävda att han inte hade 
införskaffat något i boet och att hon därför inte behövde uppfylla någon plikt. Där
efter brukade det sluta med att han blev fängslad och så hade det fortsatt. Rådstugu
rätten avslutade med att konstatera att det rådde ett outsläckligt hat och bitterhet 
mellan Olof och Helena.57 Hovrätten beslöt att sända fallet vidare till konsistoriet i 
Uppsala, som begärde att paret skulle inställa sig där den 24 januari 1706.58 

Nästa brev till konsistoriet kom antagligen från en präst i Gävle.59 Denne räkna
de upp hur Olof under tio års tid fört ett okristligt leverne med sin hustru. Hustru 
Helena "kan och som en människa hava sina fel, men så är hon nykter, arbetsam, 
besöker flitigt herrens hus och brukar sina salighetsmedel." Han beskrev hur hon 
ofta tvingats fly ifrån sin man och ansåg att det var olyckligt att hon hade hamnat i 
dispyt med magistraten. Om Olof hyste han inget hopp. Inga förmaningar eller 
gudsord hade hjälpt och Olof hade inte tagit nattvarden på tre år. Han utfärdade 
också en varning till konsistoriet att de inte skulle förledas av Olof när han talade 
"med största förnuft".60 

I konsistoriets handlingar finns också ett brev som landshövdingen Alexander 
Stromberg hade sänt till borgmästare och rådstugurätten i Gävle. Enligt brevet 
hade Helena alldeles nyligen lämnat in sin begäran hos hovrätten att rannsaka ma
ken angående stölden. Han satt arresterad, men eftersom landshövdingen skulle 
resa bort, befarade Helena att han skulle släppas och "föröva emot henne någon 
våldsamhet". Därför beordrade landshövdingen borgmästare och råd att inte släp
pa Olof, med motiveringen at t "desperat och skadlig efterföljd" därmed skulle 
undvikas.61 

Helena och Olof skulle inställa sig i domkapitlet den 24 januari 1706, men på 
grund av stölden begärde Helena att rannsakningen skulle skjutas upp tills vidare 
eftersom hon befarade att om Olof nu släpptes lös, skulle han förgöra all egen
dom.62 
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Ett år senare anhöll Olof först och sedan Helena om skillnad i äktenskapet. Olof 
hävdade att han kommit på obestånd genom sin hustrus "mer än otroliga illsinnig-
het". Hon hade ju lovat att älska honom i nöd och lust, men hade överskridit "allt 
det som guds naturlig och allmänsklig lag för skäligt och kristerligt påbjuder". Hon 
hade förolämpat honom och skattat den "naturliga kärleken[s]... odygder" som 
sina "högsta vänner".63 

Helena å sin sida, svarade med att lämna in kopior av förlikningen från 1697, 
protokollet från Gävle rådhus den 5 november 1701 och hovrättens dom angående 
stölden. Hon framhöll att "jag eländiga quinna aldrig tillfyllest kan beskriva huru 
gudlöst och svårt han mig uti äktenskapet hanterat." Sedan anhöll även hon om 
skillnad, eftersom Olof hade hotat henne till livet och hon aldrig skulle kunna leva 
med honom igen.64 En månad senare skrev Helena till domkapitlet och beskrev hur 
hennes "olycklige och medellöse tillstånd" medförde att resan till Uppsala skulle 
bli alltför kostsam. Därför anhöll hon om att konsistoriet skulle förskona henne 
från den.65 

När domkapitlet slutligen avgjorde frågan i februari 1707, kom de fram till att 
paret inte kunde beviljas fullständig skilsmässa, annat än till quoad torum et men
sam, "på vilket sätt de redan beklages [sig] själva skilt."66 Inget av de giltiga skälen 
uppfylldes, varken hor eller egenmäktigt övergivande. Rätten konstaterade att un
der de tre år som Olof skulle avtjäna sitt straff i Marstrand skulle paret vara ännu 
mer skilda än nu. Under strafftiden skulle saken dessutom kunna komma att för
ändras.67 

I kyrkolagen framställs det gifta paret som "ett kött". Resonemanget i lagen går 
ut på att man inte skall slå sitt eget kött för mycket eftersom man då fördärvar sig 
själv. Kärleken kopplas till att leva "Christerligt" och inte ogudaktigt. Om någon 
stod på kärlekens sida under denna tid så var det kyrkan.68 Men eftersom mannen i 
såväl världslig som andlig lagstiftning och normgivning i övrigt var kvinnans hu
vud och målsman och kvinnan skulle vara honom underdånig kan man fråga sig 
vad ett sådant budskap döljer. Hustrun skulle inte vara en egen individ utan ingå i 
mannens "kött". Den hustru som maken ansåg överskrida eller som de facto över
skred denna gräns och handlade på eget bevåg kunde bestraffas av honom. 

Helenas arbete och ansvar för hushållsekonomin 
Omständigheterna hade lett till att Helena fått överta ansvaret för hela hushållets 
försörjning. Hon hade den reella makten över nycklarna och kunde neka sin man 
mat och dryck. Som vi har sett så anklagade också Olof henne för detta. Det var ett 
genomgående tema när han skyllde sina brott på henne, men även när han släpptes 
ur arresten. Det låg nämligen på Helenas ansvar att försörja sin man när han var ar
resterad och när hon inte gjorde det tillräckligt bra, släpptes han ur arresten — bara 
för att återkomma sedan han behandlat henne illa ännu en gång.69 
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Helena bedrev gästgiveri i Strömsbro utanför Gävle.70 Men det fanns andra i 
staden som konkurrerade med henne och ville ta över denna näring. Som vi har sett 
var inte borgmästare och råd särskilt välvilligt inställda till familjen Ström, varken 
till Olof eller Helena. Men landshövdingen gav henne sitt beskydd när det gällde 
gästgiveriet. Helena hade anklagat gävleborgaren Anders Persson Rospigg för att 
ha tillfogat henne skada "med olaga idkad ölförsäljning". När Rospigg hade tagit 
del av landshövdingens beslut att Helena skulle få fortsätta bedriva gästgiveri, 
hade han utfarit med "förklenliga" ord emot landshövdingen och sagt att han inte 
lydde under hans kommando, utan under borgmästare och råd.71 

I augusti 1704 ansökte Helena hos rådstugurätten om att få hålla värdshus i sta
den och sälja öl och vin, men rådstugurätten hävdade att det skulle leda till "kort-
ning på den inkomsten som till publicum flyter av stadskällaren" och avslog hen
nes ansökan.72 Helena och Olof kunde leva skilda åt eftersom de både hade en gård 
i staden och i Strömsbro (strax utanför Gävle). Det verkar som om Ström fråntogs 
rätten till gästgiveriverksamheten i Strömsbro någon gång efter 1705.731 februari 
1708 försökte Helena än en gång få tillstånd att driva värdshus i staden och sälja öl 
och brännvin. Men rådstugurätten avslog även den ansökan med samma argument 
som ovan samt genom att påpeka att det tidigare förekommit ett stort "oväsende" 
vid gästgiveriet. Borgmästare och råd konstaterade också att visserligen kunde inte 
heller nuvarande gästgiverska Thels änka längre sköta näringen, men de hade "en 
god man" på förslag. Helena vände sig antagligen till högre instans. Två dagar efter 
domen kände sig nämligen borgmästare Warg tvungen att påminna om hur in
komsterna till stadskällaren skulle "brista och förminskas" om hon tilläts hålla 
värdshus.74 Ett och ett halvt år senare presenterade Helena en resolution från lands
hövdingen i rådstugurätten. Enligt den skulle hon få hålla gästgiveri i staden, med 
förmaningen att hon "de resande i bästa måtta ackommodera, att intet besvär eller 
klagan förorsakas."75 Men i april 1711 lyckades borgmästare och råd få henne av
satt till förmån för en manlig handelsman. Nu instämde även landshövdingen i de
ras kritik och ansåg att det skulle vara bättre om denne man övertog rörelsen "för 
stadens heder och de resandes bättre" eftersom Helenas "förhållande är väl be
kant".76 Vad som menades med detta framgår inte av protokollet. 

Vi kan utifrån mer "vardagliga" tvister se hur Helena agerade i ekonomiska frå
gor.77 Liksom andra hustrur slöt hon arbetsavtal och kom i konflikt med tjänste
hjon.78 Hon gjorde affärer och tvistade med flera män och en kvinna.79 Liksom 
andra hustrur företräddes hon ofta av en man och det förekom att hon uppträdde i 
egen person i rätten. I motsats till andra hustrur, företräddes hon dock aldrig av sin 
make, utan av en fullmäktig som hon hade lejt. När hennes man försvunnit från 
Gävle kunde även hennes myndige son Olof föra hennes talan. 

Trots detta ansvar, låg lagstiftningen i bakgrunden. Enligt den var parets egen
dom gemensam och Helena var i egenskap av hustru underställd Olofs agerande 
och förvaltning av deras ekonomi. Det verkar också som om Olof i det längsta be
höll kontrollen över den fasta egendomen.80 
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Gemensam eller enskild egendom ? 
Makarna var inblandade i en annan process där rådstugurätten betraktade parets 
egendomen som gemensam, medan Helena ansåg och hävdade att den var hennes 
enskilda. År 1698 skulle Olof ha fraktat gods ifrån Härnösand till Gävle. Lasten be
stod av lax, strömming, salt kött, korn, kornmjöl, smör, ost, gäddor, nejonögon, 
kalvskinn, talg, öl, humle och ål. Men skeppet hade på grund av dåligt väder drivit 
till Christinestad i Finland. Där hade Olof stannat under vintern. En stor del av god
set hade då använts till lön åt flera personer samt mat och uppehälle. I Christinestad 
gjorde Olof en skriftlig förbindelse för att få använda godset. Där försäkrade han 
att han skulle svara för "allt eftertal, och i Gefle uppfylla av min egendom vad som 
icke mitt eget vara av det uppskrivna godset".81 När lasten bröts fick han också be
tala tull. 

I Gävle kunde inte allt gods levereras. Ar 1705 krävde därför kärandeparterna 
borgmästare Magnus Sundström, befallningsmannen Olof Westman, ingenieuren 
Christopher Stenklyft och länsmannen Abraham Thegmans sterbhus att en utmät
ning skulle göras hos paret. Det var ganska ansenliga summor som krävdes. Sund
ström begärde 86 daler 16 öre kmt, Westman 635 daler 1 öre kmt, Stenklyft 20 da-
ler. Sal. Thegmans fordran var ej värderad ( den bestod av kött, gäddor och ost). 
Dessutom krävdes betalt för tullen i Christinestad (drygt 24 daler), frakten från 
Christinestad (51 daler och 26 öre) och för expenser (106 daler). 

Olof försökte skylla ifrån sig på sin hustru. Hon skulle ha tagit emot gods som 
hade fraktats med skeppet utan att han hade vetat om det. Men Helena frånsade sig 
allt ansvar; dels var det bevisat att Olof hade tagit emot varorna, dels hade han låtit 
godset förfara genom sitt "otidiga" leverne. Detta var också rättens uppfattning. De 
menade att Olof inte kunde bevisa att han lidit någon skada och ansåg att det inte 
varit nödvändigt för honom att bryta lasten, vilket inneburit att han hade tvingats 
betala tull. Det borde inte heller ha krävts så mycket varor till underhåll under vin
tern som han hade använt. Rådstugurätten pålade Olof allt ansvar och dömde ho
nom att ersätta allt förkommet gods, betala tullen i Christinestad, stå för omkostna
derna i Christinestad själv, betala frakten därifrån, samt betala de kärandes rätte
gångskostnader. 82 

Detta medförde inte att Helena gick skadelös. Eftersom egendomen var gemen
sam, tvingades hon sätta en vret i underpant för 900 daler kmt. Helena hävdade att 
borgmästare och råd på grund av att de hade en avog inställning till henne hade 
dömt hennes man i tanken att betalningen skulle göras med hennes egendom. Hon 
överklagade därför till hovrätten och krävde att en opartisk domare skulle tillsät
tas.83 Där blev hon kärandepart och motsatte sig något som helst ansvar. Hon häv
dade att eftersom hon inte hade blivit tillfrågad eller fått vara med under processens 
gång, kunde man inte nu komma och utkräva betalning av hennes egendom. Hon 
argumenterade också för att Olof var oskyldig och att det var hennes motparter som 
borde betala tullen i Christinestad, mannens och sjöfolkets vistelse där samt rätte
gångsomkostnaderna. Helena hävdade vidare att hennes man alltid försökt ruinera 
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henne. Och inte förrän nu, åtta år efter händelsen, hade rätten lagligen sökt få igen 
pengarna. Nu hade ju hennes man slösat bort all egendom han ärvt och förvärvat i 
ungdomen liksom största delen av hennes egendom. När han nyligen hade fått ett 
"vackert arv" efter sin fader, borgmästaren i Hudiksvall, hade inte borgmästare och 
råd i Gävle tagit det i förvar till eventuell betalning av frakten — trots att hon bett 
om det. Därför begärde hon underdånigt och ödmjukt att hovrätten skulle frikalla 
henne "fattige förtryckte quinna".84 

Mot dessa argument hävdade de svarande i hovrätten genom sin fullmäktige 
Sandberg att "hustruns besvär icke kunna göra någon ändring i [denna] dom, all-
denstund hon denne processen utan mannens fullmakt driver..."85 Här framhävdes 
alltså Helenas omyndighet som argument. Men när inte hovrätten lade ner målet på 
grund av att Helena handlade utan sin mans inrådan, ändrade Sandberg sin argu
mentation. Han konstaterade att det visserligen var emot Olof som målet hade 
förts, först i kämnärs- och sedan i rådstugurätten, men att det berodde på att han i 
egenskap av hustruns målsman borde tala för dem båda. Nu hade läget däremot för
ändrats. Eftersom Helena dels hade ställt en fast egendom i pant för skulden, dels 
förde processen som kärande i hovrätten, kunde hon självklart bedömas vara an
svarig och därför tvingas betala för frakten. Dessutom hade inte separatio bonorum 
(bodelning) genomförts.86 

Rådstugurätten försvarade sitt beslut där Helena tvingades ansvara för man
nens handlande med att hänvisa till att "de bägge... har bolag oskipto". De hävdade 
dessutom att Helena hade disponerat över en del av godset.87 Helena anklagades 
nämligen för att ha handlat med något smör från frakten.88 Men bevisen var inte 
tillräckliga för att hovrätten, som undersökte anklagelsen, skulle fästa någon vikt 
vid den i sin dom. 

Hovrätten dömde nämligen till Helenas förmån. Hovrättens bedömning hade 
stöd i riksrådsresolutionen från 1678, där hustruns samtycke till ingångna skuld
förbindelser krävdes. Som vi såg i kapitel två, hade flera av lagkommissionens le
damöter invändningar mot detta eftersom de menade att mannens målsmanskap 
var oförenligt med kravet på hustruns underskrift. Rådstugurätten efterlyste inte 
heller hustruns samrådan. Det gjorde förstås inte heller fordringsägarna. Tvärtom 
försökte de få målet avskrivet när Helena var kärandepart med hänvisning till att 
hon var under mannens målsmanskap. I domen från 1709 hänvisade inte hovrätten 
till lagen, utan till att det skulle vara "rättvist". Trots att målet behandlades som ett 
civilt ärende, beskrivs Olofs handlande som ett brott. Så länge det inte kunde bevi
sas att Helena hade varit delaktig, behövde hon inte heller ansvara för skulden med 
sin egendom. Men om de svarande ändå ville tilltala henne för att ha varit delaktig, 
måste de göra det inför ojäviga domare. Även i detta fall ansåg alltså hovrätten att 
det fanns fog för Helenas jävsanklagelser mot borgmästare och råd i Gävle.891 maj 
1709 presenterade Helena hovrättens dom i rådstugurätten. Hon skulle vända sig 
till landshövdingen och anhålla om att den skulle verkställas.90 
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Epilog 
När Olof hade dömts till straffarbete i Marstrand sände han skrivelser till magistra
ten där han "fattiga och nu till det yttersta förtryckta man" i ödmjukhet begärde att 
det skulle göras en inventering av parets egendom. Han konstaterade att pacta 
anentipuala (äktenskapsförord) inte hade ingåtts och ville skydda sin lagstadgade 
giftorätt "eller halva bo". Helena protesterade och hänvisade till att skilsmässa 
ännu inte hade beviljats av domkapitlet.91 Hon sade också att hon skulle gå till hov
rätten eftersom hon inte kunde anförtro borgmästare och råd att upprätta en sådan 
förteckning.92 Paret beviljades aldrig fullständig skilsmässa. Boet kom heller inte 
att delas, inte ens efter Olof Ströms död.93 

Som vi tidigare har sett verkar Olof någon gång under sommaren 1707 ha blivit 
skickad till Marstrand (d.v.s. Karlstens fästning) för att avtjäna sitt treåriga straff.94 

Därefter hör vi aldrig mer talas om honom i rådstugurätten i Gävle. 
När Olof Strö m dog, skulle boet skiftas och arvet efter honom delas. Enligt 

stadslagen skulle all egendom i boet medräknas, vilket också var förrättarnas vilja 
och avsikt. V id förrättningen i j anuari 1713 deltog änkan Helena Ström som hävda
de att det inte kunde finnas något arv efter hennes man, eftersom han under 19 års 
tid inte hade arbetat eller, som hon uttryckte det, "bidragit med ens ett halvöre", att 
han kostat henne 600 daler om året, samt att han deltagit i en grov stöld emot henne. 
Dessa argument hade inget lagligt stöd. Men Helena fick igenom sina krav trots allt 
och behöll all egendom eftersom hennes båda söner Olof och Hans Ström avstod 
från alla arvsanspråk.95 

Sedan Helena blev änka hade hon alltså en viss förmögenhet och fortsatte att 
göra affärer och förekomma i rätten i tvister.96 Sonen Olof etablerade sig som bor
gare och handelsman i staden och företrädde ofta sin mor i rätten.97 I november 
1722 ingick hon ett sytningsavtal med sin son Olof Ström.98 När Helena dog 1727 
hade hon överlevt sin man och sonen Hans. Gissningsvis hade hon uppnått en gans
ka ansenlig ålder.99 Sonen Olof kunde inte närvara vid bouppteckningen på grund 
av opasslighet utan företräddes av sin hustru. Deras omyndiga dotter företräddes 
av en förmyndare. Änkan efter sonen Hans, samt förmyndare åt deras två döttrar 
var också närvarande. Helena hade lyckats behålla såväl krogen i Strömsbro som 
en gård i staden samt några vretar, även om de var belånade. Hon hade testamente
rat Strömsbro samt givit gåvor till sonen Olofs dotter, vilket klandrades av de andra 

100 arvingarna. 

Arbetets värde, ägande och genus 
Som framgått av kapitel två var hustrun i staden närmare knuten till sin man än på 
landsbygden, särskilt om vi ser till hur ägandet organiserades. Detta medförde att 
hon var mer sårbar om mannen t.ex. gjorde dåliga affärer och gick i konkurs, eller 
som i Olofs fall slösade bort boets tillgångar och inte tillförde nya. Enligt lagen 
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hade mannen förvaltningsrätt över boet, men omständigheterna hade lett till att 
Helena tagit över hela arbetet och en stor del av ansvaret. Enligt lagen var parets 
egendom gemensam så länge något äktenskapsförord inte hävdade motsatsen. Det 
är uppenbart att Helena Ström ändå ansåg att hela boet var hennes enskilda egen
dom. En möjlig förklaring skulle kunna vara att hon hade medfört en större andel 
av egendom in i boet än mannen. Men i argumenteringen framhäver hon sitt arbe
te. Det var genom arbetet som hon hade dragit in resurser till boet, medan mannen 
bara slösat och förstört tillgångarna. Därför ansåg hon att han hade förbrukat sin 
del och därmed rätten till halva boet. 

Hennes argument var inte plockade ur luften. Under den här perioden kunde ar
betet ses som värdeskapande och ge rätt till egendom.101 Ett exempel som jag dis
kuterat i de två föregående kapitlen är när 1686 års lagkommission diskuterade 
arvsrätten. Även om ledamöterna huvudsakligen förutsatte manlig överordning i 
sina resonemang om kvinnan, framförde de idéer om könens komplementaritet 
och lika värde, kopplade till kvinnors och mäns arbete. I dessa resonemang var det 
inte mannens primat som skulle ge honom större tillgång till egendom. Kvinnans 
arbete lika mycket värt som mannens och gav därför rätt till lika arv och ägande. 

Helena ansåg att all egendom var hennes enskilda. Hon hade visserligen varken 
lagstiftningen eller den lokala rätten på sin sida, men mötte viss förståelse och stöd 
från överordnade instanser. Hennes söner stödde henne när hon krävde att få behål
la all egendom vid arvsskiftet. 

Att boet inte delades och dessutom ägdes gemensamt fick stora ekonomiska 
konsekvenser för Helena. När det gällde stölden, dömdes visserligen hennes man 
till straffarbete för att ha stulit från henne. Men ändå fick hon stå för rättegångs
kostnaderna. Helena fick också betala mannens olika fängelsevistelser. För godset 
som Olof hade förbrukat i Christinestad dömde hovrätten honom att ansvara med 
sin del. Detta möjliggjordes eftersom Olofs agerande benämndes som ett brott. 
Men Helenas krav hade ändå bara tillgodosetts till hälften eftersom hon ansåg att 
även hans lagstadgade del tillhörde henne. När det blev aktuellt med eventuell 
skilsmässa var Olof intresserad av att få dela boet, men Helena vägrade.102 

Underordning, maktrelationer och strategier 

Mannens förmyndarskap 
Det är möjligt att Helena insåg att de inte hade tillräckliga skäl för att få fullständig 
skilsmässa. Hon sökte inte heller skilsmässa i första hand för att skydda sig och sin 
egendom, utan använde en annan strategi. Hon försökte få klarhet i om Olof kunde 
anses vara avvita.103 Detta lyckades dock inte och frågan är vilka juridiska konse
kvenser det hade fått. Det finns inga explicita stadganden om att en person kunde 
fråntas sin myndighet i stadslagen, men klart är att vettvillingar inte skötte sitt gods 

— 145 — 



själva.104 Det är viktigt att påpeka att det här inte handlar om äganderätt utan om 
förvaltningsrätt.105 Omyndiga och vettvillingar fick inte kontrollera sin egendom. 
Det gjorde däremot vuxna myndiga män och änkor samt inom begränsade områ
den ogifta kvinnor och hustrur. Helena krävde äganderätt och talade aldrig om att 
få bli förmyndare, och även om förändringar var på gång när det gällde både synen 
på äganderätten och förvaltning av egendom, skulle lagstiftningen inte heller sena
re tillmötesgå sådana krav. 

Förändringar var således på gång. Det var inte längre mannens rätt som skulle 
styra, utan staten eller staden skulle med hjälp av lagstiftning komma att reglera 
förvaltningen av egendomen allt mer. Kvinnor började därmed få ett bättre rättsligt 
skydd och i detta avseende var Stockholm tidigast ute. I Stockholms förmyndare
ordning från 1667 finns en bestämmelse enligt vilken en förmyndare kunde utses 
för dem som redan var myndiga, ifall de "missbruka, förslösa, eller till någonting 
onytt göra ..."106 I den allmänna förmyndareordningen från 1669 fanns däremot 
inga sådana bestämmelser.107 Lagkommissionen ville att ägandet mer skulle börja 
organiseras efter stadslagens principer än landslagens, d. v.s. att hustrun skulle kny
tas närmare mannen. Giftorätten borde till exempel omfatta all egendom, såväl lös 
som fast. Men samtidigt fanns behov av att skydda hustruns egendom och i kom
missionen förekom uttalanden om att det borde finnas bestämmelser som skulle 
förhindra "slösare" från att "sitt gode förslösa".108 Med 1734 års lag hade Helena 
kunnat få egendomen skyddad, även om inte Olof hade ansetts vara avvita. Lagen 
gjorde det nämligen möjligt att ställa den som av "vanvett, slöseri, eller andra orsa
ker, ej kan vårda gods sitt" under förmyndare.109 Lagen säger inte något om vem 
som skulle vara förmyndare. 

Rättspraxis från Gävle från år 1745 visar att denna bestämmelse användes av 
kvinnor för att skydda sin egendom. Kaptenen Lorens Stäng hade slagit sin fru 
Magdalena Linaesia och utfarit med okvädinsord mot henne. Trots att fru Magda
lena "gå sin man tillhanda med matlagning och annat, får hon dock ej annat höra än 
olåt och försmädelse". Han var dessutom på god väg att förslösa hela boet, till stor 
del på stadens krogar. Magdalena var en omgift änka, och hennes dotter begärde att 
en god man eller kurator skulle förordnas för kaptenen. Även fru Magdalena begär
de en förmyndare och kurator för sin man. Rätten beslöt, med hänvisning till be
stämmelsen i 1734 års lag, att rådmannen Jonas Berggraf "tills vidare" skulle vara 
kaptenens förmyndare. Kapten Stäng förbjöds att disponera egendomen, dessutom 
förbjöds alla krogar i staden att lämna kredit på öl och brännvin till honom.110 Även 
Nils Strömbecks hustru Madam Brita Wel ville få en förmyndare utsedd för sin 
man, särskilt som hon förväntade sig ett arv efter en barnlös faster.111 

I och med 1734 års lag blev det således möjligt för hustrur att som en sista utväg 
få männen förklarade vara omyndiga för att få egendomen skyddad. En annan ut
väg kunde vara att skiljas. Där luckrades också lagstiftningen upp. Från mitten av 
1700-talet började sinnessjukdom att betraktas som skilsmässogrundande och 
1810 blev det inskrivet i lagen att slöseri, dryckenskap eller våldsamt sinnelag lik
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som vanärande brott kunde ge anledning till att söka skillnad.112 Ett tredje sätt att 
skydda hustruns förmögenhet som hon förde in i boet var genom äktenskapsför
ord.113 

Äktenskapet och rätten 
Helena var i konflikt med många, alltifrån pigor till ledande borgare. Med borgarna 
låg antingen en ekonomisk tvist i botten, eller också hade inte den lokala rätten in
gripit med kraft emot Olofs våld. Det finns fler exempel på uppenbara konflikter än 
dem som jag har refererat till här.114 

Det är inte så vanligt att konflikter mellan man och hustru kommer till rätten. 
Orsakerna är flera. Mannens överordning var lagstadgad och gav honom rättighe
ter att utöva makt, även med hjälp av våld, över hustrun. Mannen hade också skyl
digheter, men dessa måste i större utsträckning sökas utanför lagen i ett allmänt 
medvetande om vad som var rätt och rimligt. Våldet skulle hålla sig på en nivå som 
ansågs acceptabel — vilken naturligtvis varierade. 

Olof hade överträtt gränsen för det acceptabla flera gånger. Han använde sig av 
"övervåld". Helena vände sig till rätten. Men männen i den lokala rätten kunde inte 
skydda henne. Det verkar inte som om de ville det heller, eftersom hovrätten ansåg 
dem vara jäviga. De "glömde bort" när Olof dömdes av justitierevisionen att arbeta 
i Marstrand. I vissa avseenden kunde de också finna stöd i lagen för sitt agerande, 
avseende exempelvis synen på att egendomen var gemensam. Det är möjligt att 
männen i rådstugurätten ansåg att Helena tog sig för stora friheter, att hon över
skred rådande genusgränser, och att de därför hyste personliga agg emot henne. 

Olofs strategier kopplades till hustruns styrka; hon hade överskridit sin plikt att 
vara underdånig och Olof beskrev sig själv som en förtryckt man; hon hade hävdat 
rätten till sin egen kropp genom att vägra honom samlag. Hon beskylldes också för 
att ha varit otrogen. Olof kunde visa uppriktig ånger för sitt beteende. Han skyllde 
på spriten och kunde dupera sin omgivning, även Helena till en början åtminstone. 
Helena använde också olika strategier. Hon framställde sig själv å ena sidan som 
svag, som en eländig och förtryckt kvinna. När hon stod anklagad för hor, hänvisa
de hon till sin okunskap (om rätten) som kvinna och fick använda sig av en full
mäktig som stred för henne. Med samma argument blev hon förlåten för de ord som 
hon hade använt mot rätten. I februari 1708 ursäktade hon sina "hastiga ord" med 
att hon inte förstod latin. Rådstugurätten befriade henne från böterna, eftersom hon 
"en quinnesperson är, som intet fullkomligen vet eller förstår vad hennes då uti has
tighet utfallne ord mot Rättens ledamöter kunna betyda..."115 Å andra sidan fram
hävde hon sin styrka genom att peka på sitt arbete, särskilt när konflikterna berörde 
egendom. 

Helena kunde använda sig av rättssystemet och fortsätta processa i högre 
rättsinstanser. När Olof kom att bli allt våldsammare mot Helena, hade hon vid fle
ra tillfällen vänt sig till hovrätten för att få hj älp. Som vi sett vände de sig i sin tur till 
domkapitlet i Uppsala.1161 dessa högre instanser kunde det tas hänsyn till att ett all
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mänt moral- eller rättvisetänkande hade kommit i konflikt med lagstiftningen. 
Hovrätten stödde hennes yrkanden när det gällde stölden samt frakten från Kristi-
nestad och Helena hotade att vända sig dit vid fler tillfällen.117 

Alexander Stromberg tillträdde som landshövding 1704 och betydde mycket 
för Helenas möjligheter att få sin rätt. Särskilt när det gällde stölden gav han henne 
sitt stöd och även i konflikten om frakten från Härnösand. Men stödet var inte hel
hjärtat. 1711 tillmötesgick han borgmästarens och rådets vilja att få bort Helena 
som gästgiverska.118 Helena kunde också finna visst stöd hos prästerna. Att kyrkan 
tog ansvar för parets samlevnad kan förklaras med att en stor del av kontrollen över 
äktenskapet låg där. Det förutsattes att prästerna skulle göra vad de kunde för att få 
makarna att försonas.119 

Här finns paralleller till 1750-talets Stockholm. Visserligen tillät magistraten 
fattiga kvinnors möjligheter till försörjning, men de var inte särskilt intresserade av 
att skydda kvinnor från att bli utsatta för övergrepp. Christine Bladh förklarar deras 
icke-agerande när det gällde våld mot kvinnor med att lojaliteten mellan män var 
viktigare än att skydda enskilda kvinnor. Om en man förbjöds att slå, skulle alla 
förbjudas göra det. Det var hos prästerna som kvinnor kunde söka hjälp.120 

Helena agerade på arenor där män stred om makt. Det fanns motsättningar och 
maktkamp mellan borgerskap, magistrat, borgmästare och landshövding. Strider 
mellan borgerskap — magistrat — landshövding förekom till exempel när staten 
ville överta kontrollen av borgmästarvalet.121 Det förekom också strider mellan 
borgmästare och kyrkans män. Borgmästare Sigfrid Wollcker vägrade gifta sig i 
enlighet med pastor Aurivilius kyrkoordning för Gävle från 1656. Motsättningarna 
ledde till att Aurivilius uppmanade en man som ingått förlikning med borgmästa
ren att häva den. I den fortsatta striden vägrade Aurivilius frikänna Wollcker helt 
från beskyllningar om att ha våldtagit en kvinna samt flått en märr.122 Det mest 
drastiska exemplet på motsättningarna var när borgmästare Falcks fjortonårige son 
under "det stora oväsendet" anklagade pastor Fontelius hustru för att ha fört honom 
till Blåkulla. Fru Fontelius dömdes till döden, men flydde och fick så småningom 
benådning.123 

Att staten reagerar genom landshövdingen, hovrätten och justitierevisionen, 
kan sättas in i sammanhang om statens disciplinering av undersåtarna, där Olofs 
beteende var oacceptabelt. Statens förda politik under 1600-talet med hårdare lag
stiftning, krig och propaganda medförde att kvinnlig underordning förstärktes — i 
vissa fall var också politiken medvetet misogyn. Men det fanns en annan sida av 
staten, som blev tydligare vid stormaktstidens slut. Det var staten som så småning
om började reagera och sätta stopp: i häxprocesserna, i Olofs fall och senare, när 
männens dominans över kvinnorna började ses som ett problem, inte minst ekono
miskt. Hustrur fick ett starkare rättsligt skydd i äktenskapet och utökade möjlighe
ter till skilsmässa. Med 1734 års lag klargjordes också gränser för tillåten och otill-
låten hustrumisshandel.124 
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Äktenskapet — samhällets fundament 
Om vi hade räknat antalet tillfällen när Helena på egen hand eller genom fullmäkti
ge uppträdde i rätten utan att beakta varför, skulle vi kanske kunna påstå att hon var 
en förvånansvärt fri och resolut person. Om vi bortsåg från Helenas konflikter med 
Olof och bara tittade på övriga tvister, skulle vi slås av hur stort ansvar hon hade. 
Kvinnor förekom ju faktiskt i rätten och de ansvarade för stora delar av ekonomin. 

Syftet med denna fallstudie var att få en djupare förståelse av hur rättsskyddet 
och de rättsliga villkoren såg ut för en hustru. Jag har valt att studera ett gift par där 
dessa frågor flera gånger ställdes på sin spets. Parrelationen och äktenskapet ut
gjorde något av grunden i samhället, och för kvinnan som alltid relaterades till en 
man var civilståndet därför viktigt. En ogift kvinna var mycket sårbar; ekonomiskt, 
rättsligt. I de två föregående kapitlen har jag konstaterat att hustrun i staden var när
mare knuten sin make än på landsbygden. Samtidigt gavs hon större friheter inom 
vissa områden, exempelvis inom handeln. För att kunna tala om en sådan relativ 
frihet som något positivt i en hierarkisk relation förutsätts att mannen tar sitt "mo
raliska" ansvar och att det finns någon slags komplementaritet, balans, kanske tillit 
och kärlek mellan mannen och kvinnan. Det var idealet och det finns exempel på 
att sådana relationer förekom.125 Men i Helenas och Olofs fall var det tvärtom. 

När man talar om rättssäkerhet, brukar man allmänt tala om skydd till liv och 
egendom, likhet inför lagen och förutsägbarhet.126 Om Helena inte hade varit gift 
med Olof, hade exempelvis hans våld mot henne gått under såramål och hon hade 
haft ett betydligt starkare rättsskydd. Jag tror inte att man tillräckligt kan betona 
äktenskapets betydelse i samhället för bevarande av maktrelationerna mellan kö
nen under den här perioden. Därför var rättssäkerheten så dålig för den gifta kvin
nan. Därför fick inte Helena skiljas från sin make. 

Noter 
1. Sehlberg, s 328. Från mantalslängden 1697 kan utläsas att de hade en dräng och två pigor an

ställda och ur boskapslängden samma år framkommer att de ägde en häst, två kor och två svin. 
(HLA, Gävleborgs läns landskontor: Landsboksverifikationer 1697, Elb: 5a.) 

2. 970602. 

3. 970605. 

4. Det förekom ett fåtal kungliga dispenser vid osämja. (Nyländer 1961, s 114 ff.) 

5. Schmedeman 1706, s 1031. 

6. 970605. 

7. Landsarkivet i Uppsala (Förkortas i fortsättningen ULA): Uppsala domkapitels arkiv (Förkor
tas i fortsättningen UDA) EV: 45.1 Gefle, s 1285 f, s 1293, s 1559; UDA AI: 14, s 561; UDA BI: 
5, 18/6 1697. 

8. ULA, UDA BI:5, 18/6 1697. 
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9. 970623. 

10. J Liliequist, Brott, synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet, Umeå 
1992, s 104. 

11. ULA, UDA E V: 45, s 1559. 

12. Se till exempel: HLA, Gävle stadsarkiv, A II 3 0 (1703): 17030424, 17030425, 17030427, 
17030521, 17030902, 17030909; HLA, Gävle stadsarkiv, A II 31 (1704): 17040430, 
17040507, 17040627, 17041119, 17041121, 17041217, 17041219; HLA, Gävle stadsarkiv, A 
II 33 (1705): 17050329, 17050408, 17050410, 17050817, 17050826, 17050902, 17050904, 
17050906, 17050913, 17051122,17051123, 17051202. Enligt kyrkolagen kunde fängelse an
vändas som straff. (1686 års kyrkolag XVI.XI ) 

13. Anklagelsen om att hans gode tagits ifrån honom berodde på ett missförstånd om ett annat mål 
som parterna var inblandade i. Helena hade gett borgmästaren tillstånd att ta en kista och kon
trollera innehållet för att se om där fanns några saker från den gång Olof skulle ha fraktat gods 
från Härnösand till Gävle. (Målet refereras i avsnittet Gemensam eller enskild egendom 7). 

14. Forskningsarkivet vid Umeå universitet (FAU) Mikrofiche: RA SH 3 Gävle 1701 D 00844, 
17011105. 

15. HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet, Brev från hovrätten, DII a: 11 (1700-1703) 14/2 
1702. Detta brev verkar inte följts av någon senare resolution, åtminstone har den inte bevarats 
och det hänvisas heller aldrig till någon dom i ärendet. 

16. FAU, Mikrofiche: RA SH 4 Gävle 1702 D 00845, 17020225. 

17. 17011223. 

18. 17020324. 

19. 17020421. 

20. S Jägerskiöld, "Straffansvar vid rus: En rättshistorisk studie", Svenskjuristtidning, 1965, s 306 
ff. 

21. Se hänvisningar längre fram i kapitlet. 

22. 17030424, 17030425. 

23. 17030427, 17030428, 17030429. 

24. Med enfaldig menades här okunnig. 

25. 17030502. 

26. Keith Thomas ger exempel på hur män sålde sina döttrar, men också sina hustrur i England un
der 1400- 1600-talen. Detta förklarar han med att männen såg kvinnorna som sin egendom. (K 
Thomas "The double standard", Journal of the History of Ideas, 1959:20, s 213). 

27. 17030506. 

28. 17030521. 

29. 17030530. 

30. Helena skulle försörja honom när han satt i arrest. Se hänvisningar längre fram i kapitlet. 

31. 17030530. 

32. 17030601. 

33. 17030617. 

34. 17030602. Därefter har jag inte hittat fler tillfällen i domböckerna. Olof och Elis tillfrågades av 
rätten den 27/6 1703 om de ville att målet skulle behandlas i Gävle eller Söderhamn. Olof ville 
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att det skulle avgöras i Gävle, medan Elis inte hade någon åsikt i frågan. Renoverade domböck
er från Söderhamn finns ej bevarade från år 1703, men troligen behandlades aldrig ärendet där. 
Om Olof hade kunnat bevisa sina påståenden hade Helena dömts för horsbrott och skilsmässa 
hade kunnat beviljas enligt Kyrkolagen. 

35. 17030617. 

36. 17030617. 

37. 17030513. 

38. 970215, 970220, 970426. 

39. 17051122,17051123,17051222; ULA, UDA E V 45.1, s 1479 f. Han dömdes med hänvisning 
till Kungl. Maj:ts. ridde rskaps- och adelsprivilegier från 1617, stadslagens rådstugubalk samt 
domarreglerna. 

40. Men det ryktades om att han hade fått annat att äta under tiden i fängelset. (17051222). 

41. ULA, UDA E V 45.1, s 1507 f. 

42. HLA, Gävle stadsarkiv, A II 22: 960513. Olof hade brutit upp ett skrin där Helena förvarade 
egna samt en borgares och bruksförvaltares pengar. 

43. 17051222, 17051223. 

44. HLA, Gävle stadsarkiv, AII 34 (1706): 17060115. Se även hennes problem med att få rådstu-
gurätten att hålla den anklagade Carl Wixner i arrest: 17060120,17060131. Se även när rådstu-
gurätten behandlade stölden, eller den nämndes: 17060411, 17060611, 17060613. 

45. HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet, brev från hovrätten, DII a: 12, 12/11 1706. Ty
värr finns inte protokollen från kommissorialrätten bevarade. 

46. RA, Justitierevisionen: Diarier IV utgående 7 (1702-14) 18/11 1706, Registratur (1706) 8/11 
1706, Besvärs- och ansökningsmål (1706) November N: 11,8/11 1706.1 domslutet hänvisades 
till tidigare beslut, där dels dödsstraff för tjuvnad ändrades till 7 gatulopp och livstids arbete i 
järn i Marstrand, dels att ledaren för en tjuvnad skall dömas hårdare än den som tvingats eller 
tubbats till den. (Schmedeman 1706, s 1506 , s 1517 f.) 

47. MEStl TjB. 10, MELL TjB. 29, KrLL TjB. 30. 

48. Sjögren (Band II) 1901, s 63. 

49. Sjögren (Band II) 1901, s 73 f. 

50. 1734 års lag, MB. 51. 

51. Liknelsen vid Job tyder på att Olof ansåg att han hade råkat illa ut utan egen förskyllan. 

52. HLA, Gävle stadsarkiv, A 11:35 (1707): 17070107, 17070114, 17070223, 17070323. HLA, 
Gävleborgs länsstyrelse, brev från hovrätten, D II a: 12, 12/11 1706, 10/6 1707. 

53. 17060611, 17060613, 17070130, 17070209. 

54. 17061217. 

55. HLA, Gävle stadsarkiv, A 11:37 (1708-1712): 17100820. 

56. ULA, UDA E V : 45.1, s 1491f. 

57. ULA, UDA E V: 45.1, s 1471. 

58. 17051204; ULA, UDA E V : 45.1, s 1491 ff, A 1:16, s 16. 

59. Avsändarens namn är svårtytt. 

60. ULA, UDA E V : 45.1 , s 1497 ff. 

61. ULA, UDA E V : 45.1, s 1505 f. 
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62. ULA,UDAE V : 45.1, s 1501 f, s 1507 ff, A 1:17 s 5, BI:6 25/1 1706 (Domkapitlet ber hovrätten 
om ursäkt). 

63. ULA, UDA E V : 45.1, s 1583 ff. 

64. ULA, UDA E V : 45.1, s 1554 ff. Det finns även ett svårtytt och trasigt brev till domkapitlet med 
okänd avsändare där det sägs att Olofs skrift är full av lögner och poängteras att han är en lag
dömd tjuv, se s 1549 ff. 

65. ULA, UDA E V : 45.1, s 1589. 

66. ULA, UDA A 1:17, s 156. 

67. ULA, UDA B 1: 6, 15/2 1707. 

68. M Lennartsson, "Kärleksdiskursen bland kvinnor, karlar och ortodoxa präster", Kjonn, makt, 
samfunn i Norden i et historisk perspektiv, Konferanserapport fra det 5. nordiske kvinnehistori-
kerm0tet, Klaekken 08. - 11.08.96, red. B Gullikstad og K Heitman, (Band 1) Dragvoll 1997, s 
235 ff. 

69. Någon fullständig utredning om vid vilka tillfällen målsägaren var tvungen att bekosta fängel
sevistelser enligt svensk rätt finns inte. Jonas Liliequist har unde rsökt lagar och förordningar 
och kan inte finna några entydiga regler. Grova brottslin gar som tagits på bar gärning skulle 
med största sannolikhet statens fångförtäringsmedel svara för. Men när det gällde mindre brott, 
särskilt de som inte var till "allmänhetens förargelse", skulle målsägaren stå för omkostnaderna 
(här är källan David Ehrenstråle från 1759). S e J Liliequist, "Kostnadsansvar för rättegångar, 
fängslande och bestraffningar i 1600- och 1700-talens Sverige: En preliminär skiss", Rettsprak-
sis, Skriftserie utgiven av Tingboksprojektet, Avd. för Historie, Oslo universitet, 1994:2. Jäm
för med Erichsen 1993, s 60 f. Kvinnomisshandel kom som vi vet mycket sent under allmänt 
åtal ( 1982), därför är det rimligt att anta att Olofs våld mot Helena inte "förargade" allmänheten 
(min kursivering). ULA, UDA EV : 45 .1, s 1471 (brev från rådstugu rätten till hovrätten), 
17030427 (Ed. dräng vittnade att Olof fått mat.), 17030530 (Olofs klagan att Helena inte för
sörjt honom i arresten.), 17030507 (Olof släpptes då Helena inte försett honom med nödigt un
derhåll av mat och dryck.), 17031121 (Olof släpptes, Helena förmanades ge honom underhåll.), 
17040430,17040517 (Helena ansökte om att få utslag om Olof och att han skulle vara kvar i ar-
resten. Men efter 14 dagar släpptes han eftersom hustrun dels inte var hemma och dels inte hade 
försett honom med "nödigt underhåll av mat och dryck".), 17050408 (Olof försvarade sitt bete
ende: hustrun arg emot honom, samt att han "intet njuter i spis och annat, drängens villkor".), 
17051004 (Helena uppmanades lämna pengar till Olofs underhåll i arresten, det hänvisades till 
1669 års executionsstadga § 14.), 17050816 (Olof påstod att Helena bl.a. nekade honom hans 
"spis och föda", därför hade han sparkat sönder dörrar och bränt kläder.) 

70. 970324, Olof förekom inte särskilt ofta i rätten om gästgiveriet: 970410. 

71. HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet, Brev från hovrätten, DII a: 11,12/9 1702 s 462. 
Landshövdingen överklagade rådstugurättens dom mot Rospigg på böter på 30 D smt. Hovrät
ten skärpte straffet och dömde honom till 14 dagars fängelse samt offentlig avbön. 

72. 17040806, 17040910. 

73. Sista gången den nämns är 6/9 och 13/9 1705. 

74. 17080210, 17080222, 17080224. 

75. 17090904. 

76. 17110426,17110429,17110531 (Helena uppmanades lämna igen tillhörande äng till gästgive
riet. Men hon ville ha ersättning för det hö som hon köpt först, vilket hon skulle få.) 

77. I denna fallstudie har jag inte undersökt kämnärsrättens protokoll, vilka för övrigt saknas för de 
flesta år. 
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78. Helena anklagade pigan Annika Ersdotter för tjuvnad( 17040213,17040215). Sedan anklagade 
honjustitieborgmästaren Salinför att han olagligt tagit hennes piga i tjänst (17040627), instäm
de pigan Kerstin Wallmo, som skulle ha tagit emot en bibel av henne. Det visade sig dock att 
Olof hade den ute på deras krog Strömslund(bro) (17040413, 17040514, 17040518, 
17040523). En piga satt i arrest och Helena skulle försörja henne med föda (17060223). Jävade 
mot rådman Olof Schänks presiderande i kämnärsrätten, angående pigan Maria Pärsdotter som 
ränt av tjänsten (17100704). Helena hade blivit instämd av sin dräng Lars inför kämnärsrätten, 
men hade trots förbud rest till Stockholm (17121215). 

79. Helena låg i tvist med Jonas Thel ang. någon handel samt skällsord. De förliktes slutligen och 
lovade att de inte skulle förolämpa varandra igen, vid vite om 40 M smt (970313, 970315, 
970322,970410,970419,970421). Med rådman Sven Wandel var hon oenig om några räkning
ar (17030704, 17030713). Med Anders Dragman om en fläsksida (17030928). Räkning för 
"corps de gardiet", en stadsmilis som fanns i Gävle och bestod av borgare (17040205, 
17050222, 17090324, 17100130). Hon tvistade med kommissarie Nordin (17041008, 
17041105). Politieborgm. Warg lät anteckna att generalguvernören hade anbefallt löjtnant Co-
ronander att flytta ifrån hustru Helena (17051204). En gård hembjöds till bl.a. henne 
(17070330). Helena uppmanades laga gatan (17070911). Helena låg i tvist med stads sekretera
ren Olof Pihl om en fordran på honom (17080208, 17080418, 17080427, 17080511). Madam 
Barbro Follckers svin skadade hennes ägor vid Testebo. Två män skulle inspektera skadan 
(17060709, 17060728, 17070608). 

80. 970206, 17050515, 17050529, 17050605, 17050920. 

81. RA, Svea hovrätt, huvudarkivet, E VI a 2 aa : 464, Liber causarum Vol 160 Pars 1 1709, nr 15 
(förkortas i fortsättningen Shr LC), s 37, Lit D. 

82. 17050906, 17051023, 17051104. 

83. 170511 ll.HLA, Gävle stadsarkiv, BI a:3,31/3 1706; Riksarkivet, Shr LC, fol. 6(16/12 1705). 

84. RA, Shr LC, fol. 7(16/5 1705), fol. 8, fol.55 (8/3 1707). I april 1706 tillfrågades Olof på gene
rallöjtnantens befallning om arvet i rådstugurätten (17061104). 

85. RA, Shr LC, 15/2 1706. 

86. RA, Shr LC, fol. 52 (18/4 1706). 

87. HLA, Gävle stadsarkiv BI a:3 (datum saknas, men hänvisningen gäller det sista brevet från år 
1706); RA, Shr LC, 22/6 1706. 

88. 17050906,17051023,17051104,17051202;RA,ShrLC,fol.21 (7/12 1705), fol 6, fol 2 (16/12 
1705). 

89. RA, Shr, huvudarkivet domböcker, B IIa:80 (1709), s 107. 

90. 17090517. 

91. 17070107. 

92. 17070114. 

93. Ivar Nyländer hävdar att "Det synes före 1734 års lag icke ha varit ovanligt, att bodelning före
togs i samband med skillnaden till säng och säte...". Han ger inga exempel ur praxis som bevisar 
ett sådant påstående. I Olofs och Helenas fall var det inte heller aktuellt med bodelning. Efter
som denna typ av skillnad syftade till försoning har jag svårt att se varför bodelning skulle ge
nomföras. 11734 års lag stadgas ej bodelning, men den ej felande partnern fick sitta kvar i boet 
och ta hand om barnen och betala ett visst underhåll till den skyldige om han/hon inte kunde för
sörja sig. Kunde maken försörja sig, fick han/hon betala underhåll till partnern och barnen. (Ny
länder 1961, citatet från s 73, s 103.) 

— 153 — 



94. HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet, Brev från hovrätten, DII a: 12,10/61707. Jag har 
letat efter fångrullor från Karlstens fästning vid olika arkiv, men inte funnit några. Jag har inte 
heller funnit när, var och hur Olof Ström dog. 

95. HLA, Gävle stadsarkiv, FII4 (1710-1715), 30/1 1713. Egendomen värderades till 5642.8 dir, 
varav den fasta egendomen utgjorde 4320 dir. Skulderna uppgick till 60.14 dir (kostnaderna för 
bouppteckningen) samt 472 dir (övriga skulder). 

96. Enligt Fyhrvall var hon så pass välbeställd att hon skänkte en ljuskrona, den fjärde från koret, 
till stadens kyrka. O Fyhrvall, Bidrag till Gefle stads historia och beskrivning, Gävle 1901, s 
138. HLA, Gävle stadsarkiv, AII:40(1713-1715): 17130207,17140703,17150312,17150319, 
17150919. HLA, Gävle stadsarkiv, A 11:41 (1 716-1717): 17160423, 17160515, 17160609, 
17161015. HLA, Gävle stadsarkiv, AII43 (1718-1720): 17180405,17181112,17180316. Hon 
avkrävdes tillsammans med sonen Olof ansvar av sin yngre son Hans arbetsgivare i Stockholm 
för en kvantitet gods som han skulle ha levererat till Västerbotten (17150704, 17160529). 

97. 17130321, 17130905. 

98. HLA, Gävle stadsarkiv, A 111:1 (Småprotokoll 1676-1728 ), 7/11 och 19/11 1722. 

99. Enligt uppgifter från rådstugurätten år 1705 i skilsmässomålet hade paret levt "ett rätt leverne 
som äkta personer" de första 8-10 åren, därefter hade de blivit allt mer ovänner de senaste 10 a 
11 åren. (ULA, UDA EV 45.1, s 1471). Då skulle de alltså ha varit gifta i cirka 20 år. Detta kan 
också styrkas av att Olof blev borgare i Gävle 1684. Burskap kunde nämligen genom giftermål 
gå genom hustrun till mannen. (Enligt MEStl KB. 15.4) Helena levde i 42 år sedan hon hade gift 
sig som vuxen kvinna. Hennes ålder låg gissningsvis någonstans kring 65 när hon dog. 

100. HLA, Gävle stadsarkiv FD6 (1724-1730) 12/4 1728, s 831 ff. 

101. L D Eriksson, "Om äganderättens motivering", Om ägandets historia, Nordiskt rättshistoriskt 
symposium i Åbo den 1.-3.12. 1983, red. Pia Letto-Vanamo, Helsinki 1994, s 39 f. 

102. Var möjligen Olof inställd på skilsmässa redan när han anklagade Helena för otrohet 1697? Inga 
uttalanden tyder på detta. 

103. 17040528, 17040627. 

104. MEStL JB. 10. 

105. Se D Nehrman (Ehrenstråle), Inledning till then Swenska processimi civilem: Efter Sweriges Ri
kes Lag och Stadgar författad, samt ha å nyo ökt och förbättrad af David Nehrman, Den första 
Afdelningen hwad som fordras till ett grundligt Lag-Wett, Lund 1729, s 116 § 4. 

106. Schmedeman 1706, s 477. 

107. ibid, s 571 ff. 

108. Sjögren 1900 (band 1) s 78, 86. 

109. 1734 års lag ÄB 19.4. 

110. HLA, Gävle stadsarkiv A 11:65: 17450506, 17450612, 17450706. 

111. 17451030, 17451106. Ytterligare exempel är kommissarie Johan Flodmans hustru Ingrid Ma
ria Lenasia ifrån Stockholm som skrev ett brev till rätten där hon bad om att arvet efter hennes 
faster inte skulle ges någon inteckning eller lagfart förrän hon fick tillfälle att närvara, eftersom 
hennes man förslösat deras egendom. (17451106). Se även 17451030, 17541106. 

112. Nyländer 1961, s 190 ff, Taussi Sjöberg 1988, s 52. 

113. Det finns väldigt lite forskning om äktenskapsförord, se S Lindh, Att värna om hustruns förmö
genhet: Äktenskapsförord i Stockholm 1820 (opubl. B-uppsats vid institutionen för historia, 
Umeå universitet 1996). 

— 154 — 



114. se t.e.x. 17040627: Helena i konflikt med justitieborgmästare Salin, 17100704: Helena vill få 
rådman Schänk förklarad vara jävig. 

115. Hon hade dömts att betala 20 daler smt. Orden hade fällts i kämnärsrätten och tyvärr är inte pro
tokollen från denna bevarade, så vi vet inte vilka orden var. (17080208,17080210,17080212). 
Rådman Olof Pihl gick självmant ifrån rätten p.g.a. jäv (17080208). 

116. 17050329,17050626,17050708. Se även hänvisningarna under sty eket Äkta makar—ett kött 

117. 17030601,17070114,17160609. 

118. Aret efter tillsattes vice landshövding och 1716 avskedades Stromberg p.g.a. ålder och opass-
lighet. (Gävle stadsarkiv. Erik Wickbergs arkiv, F 1:3 (Domare, landshövdingar, lagmän). 

119. Nyländer 1961, s 81 ff. 

120. C Bladh, "Kvinnors liv och arbete i 1750-talets Stockholm", Kj0nn, makt, samfunn i Norden i et 
historisk perspektiv, Konferanserapport fra det 5. nordiske kvinnehistorikerm0tet, Klaekken 08. 
- 11.08.96, red. B Gullikstad og K Heitman (Band 1), Dragvoll 1997, s 292, 304. 

121. Elfstrand 1946, s 494 ff. 

122. Lindeberg 1934, s 91 ff. 

123. Elfstrand 1946, s 505 ff. 

124. 1734 års lag MB. 36. 

125. Lennartsson 1997, s 223 ff. 

126. H Andersson, Folklig rättskultur i stormaktstidens Stockholm (Opublicerad lic-avhandling, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, 1996) s 47 ff. 

— 155 — 



— 156 — 



Kapitel 5 

KROPPEN OCH RÄTTEN 

I detta kapitel står kontrollen över kroppen i fokus för frågeställningarna. Hur 
kunde maktrelationer upprätthållas genom fysiskt våld? Var låg gränsen mellan 

legal och illegal våldsanvändning? Hur kontrollerades kvinnans kropp och sexua
litet, av vem, genom vilka institutioner? Den tidigmoderna människan levde i en 
kultur där hedern och äran var v iktiga att försvara. Därför blir också frågan om 
kvinnlig och manlig heder och ära aktuell. Hur kan denna kopplas till föreställ
ningar om kvinnligt och manligt? Till kvinnors och mäns sexualitet? Till olika för
hållande till rätten? 

Våld och genushierarkier 
"Våld" kan ha flera betydelser och innebörder, exempelvis makt, välde och förmå
ga. Att gifta sig har också kunnat sägas med orden "att giva sig i mannens våld"1 

Idag kommer många kvinnor fortfarande bokstavligen i mannens våld. Föräldrars 
bruk av fysiskt våld mot sina barn förbjöds som bekant inte förrän 1980 i Sverige. 
Våld inom familjen, mannens mot hustrun, föräldrars mot barn, har genom histori
en legitimerats genom kopplingen till rådande hierarkier. 

Staten använde sig av legalt våld, såväl i krig som mot sina undersåtar. Det and
ra legala och legitima våldet fanns i hushållet. Husfadern hade rätt att använda våld 
mot alla andra, husmodern över dem som var underställda henne. I stormaktstidens 
samhälle förutsattes alltså att en hel del våld var såväl legalt som legitimt. Med le
galt våld menas det som var tillåtet i lagen och det offentliga rättssystemet, med le
gitimt det som ansågs vara rättvist. Det kunde finnas en viss diskrepans mellan vad 
som var legalt och vad som ansågs vara legitimt.2 
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Legalt våld 
I föregående kapitel konstaterade jag att osämja mellan makar i första hand låg un
der kyrkans ansvar. Kyrkans syn på äktenskapet var dubbel. Den germanska 
rättstraditionen där giftomannen gifte bort bruden bekämpades eftersom den stred 
mot kyrkans uppfattning om makarnas konsensus.311571 års kyrkoordning lyftes 
kärleken mellan makarna fram. Det räckte inte om de levde tillsammans, enligt Bi
beln var de två ett "kött och blod".4 Kyrkolagen från 1686 innehöll flera steg för att 
stävja osämja, men gick aldrig så långt som till att bevilja makarna skilsmässa. La
gen var könsneutral i den bemärkelsen att den utpekade bägge eller den ene som 
ansvarig. Något brott definierat som hustrumisshandel fanns inte. Kyrkolagen lyf
ter tydligt fram ömsesidigheten i äktenskapet när den beskriver makarna som "ett 
kött" som inte skall "träta och kivas", eftersom de då "fördärva sig själva inbör
des", men berör inte kyrkans i övrigt hierarkiska budskap, enligt vilket mannen är 
kvinnans huvud och hon ska vara honom underdånig.5 

Stads- och landslagen behandlade inte oenighet mellan makar.6 Däremot fanns 
gränser för grovt våld med dödlig utgång. Enligt stadslagens edsöresbalk kunde 
mannen råka "aga sin hustru för hårt, så att hon ljuter döden därav mot hans vilja." 
Om detta skedde, eller om hustrun dräpte sin man av våda, stadgades varken för 
mannen eller kvinnan dödsstraff. Men de fick inte ärva den döde, dessutom gick 
giftorätten (d.v.s. hälften av boet) till möderne- respektive fädernefränderna. Hade 
paret barn tillsammans, skulle släktingarna råda över egendomen och ta hand om 
barnen "till dess de kommit till moget förstånd..."7 Enligt stadslagens högmålsbalk 
var bestämmelserna hårdare, i alla fall för hustrun: "Om tropliktig sven eller hustru 
dräper sin husbonde och blir tagen till fånga på färsk gärning, då skall han steglas 
och hon brännas. Och allt det de äga skall gå till treskifte..."8 

Om ett barn agades så hårt att det dog blev straffet böter. Den som dräpte fick 
dock inte ärva. Låg en mor ihjäl sitt barn, miste hon dock varken sitt liv eller sitt arv 
utan skulle "taga skrift och bot efter kyrkans rätt, men ej giva ut andra böter". Fä
dernefränderna kunde väcka åtal mot modern och hon fick värja sig med sex mäns 
ed. Kunde hon inte det, utsågs en tolvmannanämnd. Om modern gifte om sig var
nades hon för att lägga barnet i styvfaderns säng. "Dör det i säng hos honom, då 
skall hon mista arvet."9 När ett barn dräptes med vett och vilja eller mördades skul
le mannen steglas och kvinnan brännas.10 

Tjänstehjonen var inte helt skyddade från våld, även om det fanns ett rätts
skydd. Man straffades inte om man slagit sitt tjänstehjon — såvida inte sår eller 
blåmärke uppstått.11 

Det dagliga våldet inom hushållet, mot kvinnor, barn och tjänstehjon var in te 
förbjudet i lagen. Barnaga betraktades tvärtom som en nödvändighet, exempelvis i 
Luthers katekes. I illustrationen till stadslagens Tjuvabalk, av en hängd tjuv, står att 
läsa: "Aga bonda barn i tid, då komma de ej hit" och "levde utan aga, ty haver denna 
plåga". 12 Denna inställning till barnaga förklarar också varför barnens rättsliga 
skydd mot grovt våld var så dåligt. Om en mor eller far dräpte sitt barn av våda; 
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"leva båda makarna och åtalar den ene av dem den som har dräpt, då full-
göre han vådaverksed och vådaverksbot med tjugo marker, och ingen må 
kräva mera, varken i ed eller i böter. Åtalar ingen av dem den andre, vare 
de då saklösa både i fråga om ed och böter."13 

I detta fall kunde alltså åtal inte väckas av någon annan än den andre föräldern. 
Våldet inom familjen skulle hållas där och det skulle gå mycket långt innan den of
fentliga rättvisan ingrep. I 1686 års lagkommission framförde assessor Bromeen 
åsikten, att det var värre att slå ihjäl sin hustru än sitt barn: 

"den, som av ondska slår sin hustru, så att hon får död av, bör mista livet. 
Jämväl syntes, att här kan införas, om fader agar barn sitt, så att det får död 
av, vad någon åtskillnad, så att som faders rätt är större över sin barn, än en 
mans över sin hustru, ty må något lindrigare anses faders agande över sin 
barn, än en mans emot sin hustru; vilket och själva lagen medgiver..."14 

Vid en senare sammankomst jämställdes våld mot barn, tjänstehjon och hustrur. 
Det var inte fel att använda sig av våld, så länge det inte var grovt. Vid grovt våld 
skulle dock straffet vara detsamma som för våldsbrott utanför hemmet. 

"Agar någon sin hustru, barn eller tjänstefolk, att de ej varda där av lama 
eller lytta, vare fri, men sker sådan, straffas som det en främmande skett 
vore."15 

Även 1734 års lag förutsatte att husagan kunde användas. Däremot fanns det 
hårda bestämmelser mot barn som slog sina föräldrar eller tjänstehjon som slog 
sina husbönder.16 Om barnet dräptes av våda skulle dråparen böta "halv mansbot, 
och gånge med arvet, som i Ärvdabalken skiljs."17 Samma vaga bestämmelser som 
tidigare gällde om modern legat ihjäl sitt barn.18 När det gällde barnamord var be
stämmelserna däremot mycket hårda.19 Men dessa var inte enbart för att skydda 
barnen, utan även för att skydda samhället och äktenskapet från den utomäkten-
skapliga sexualitetens följder. Vid grovt våld fanns det speciella bestämmelser om 
våld mellan makar. Om mannen, eller hustrun, slog sin äkta hälft "blodig, lam eller 
lytt; vare thet alt i tveböte."20 Om legohjonen slogs lama eller lytta "ligge thet i laga 
bot, som förr är sagt." Däremot kunde de utan rättsliga efterverkningar "skäligen" 
näpsas om de begått något brott.21 

Kerstin Rodins undersökning av tyska flygblad från 1500-talet visar att det 
fanns vissa gränser för mannens våld mot hustrun där. Hustrun behövde tuktas och 
vara lydig mannen, i annat fall kunde det gå fel, relationerna mellan makarna skulle 
bli felvända. Hustrun blev lat, slog sin man, eventuellt utförde manssysslor, bar 
byxor och i värsta fall var otrogen. Hustrutukten kunde visserligen vara våldsamt 
beskriven, men budskapet var ändå att en man för att få en lydig och from hustru 
skulle undvika maktmissbruk och övervåld.22 

Dag Lindströms undersökning av kivande makar i Malmö under 1500-talet be
kräftar bilden ur de tyska flygbladen. Det var inte fel av mannen att slå sin hustru, 
så länge han hade skäl att göra det. Hustrun skulle vara underordnad mannen och 
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de två skulle leva kristligt. Om makarna trots de förlikningar som de ingick i rätten 
fortsatte att överskrida sina gränser, hotade rätten med hårda straff såsom förvis
ning eller dödsstraff. Dessa verkar dock inte ha verkställts, men i ett fall fick man
nen böta och i ett par beviljades paret separation.23 

Hur mycket och hur ofta våld inom hushållet förekom är förstås ytterst svårt att 
få reda på. Ar 1596 genomförde ärkebiskop Abraham Angermannus en räfst i Små
land och på Öland med syfte att rensa ut allt som inte ansågs ingå i den rätta läran. 
Ärkebiskopen var våldsam i sin framfart mot trolldom och signeri, gudstjänstför
summelse, dåliga katekeskunskaper, fylleri och framförallt sedlighetsbrott. Men 
biskopens räfst var skandalartad och slutade med att han avsattes och landsförvisa-
des. Enligt Rudolf Thunander kan man se denna räfst som upptakten till 1600-ta-
lets stränga syn på sexualitet utanför äktenskapet.24 Eva Österberg har analyserat 
fallen av oenighet mellan makar som bestraffades i denna räfst och hon menar uti
från dessa att våld var ovanligt inom familjen. De fall som behandlades i räfsten be
skrevs inte alltid som våldsamma i protokollen, men de renderade hårda straff.25 

Som vi såg i fallet med Helena och Olof Ström var det främst kyrkans uppgift att se 
till att äktenskapen höll. Sett utifrån ett sådant perspektiv och att hårda metoder an
vändes över lag i räfsten för att inpränta kyrkans bud, är det inte märkligt att biskop 
Abraham även bestraffade oenighet mellan makar, också när det inte var klarlagt 
att fysiskt våld hade använts. Om detta sedan bevisar att våld inom äktenskapet var 
ovanligt kan diskuteras. I en annan essä för Österberg ett resonemang om våld mot 
hustrur och barn och hävdar att det fanns klara regler för vad som var rimlig och 
otillåten husaga. Hennes ena hänvisning görs dock till de tidigare nämnda begräns
ningarna av våld mot tjänstehjon. Den andra hänvisningen gäller en far som på ett 
tyranniskt och okristligt sätt hade misshandlat sitt barn till döds och för detta dömts 
till stegling.26 

De fåtal fall av kvinno- och barnmisshandel som finns i min undersökning gör 
det svårt att dra några slutsatser om våldets omfattning i Gävle. I samtliga fall var 
det fråga om grovt fysiskt våld. I det ena fallet kom misshandeln antagligen främst 
till rättens kännedom på grund av mannens otrohet. Hustru Elin Håkansdotter kä
rade i samband med ett horsbrott mot sin man Nils Jacobsson. Mannen hade inte 
bara varit otrogen, han hade också slagit henne. När rätten frågade Nils om varför 
han hade övergivit sin hustru, beskyllde han henne för att ha lagt undan allt hon ärvt 
av sin förre man, så att det skulle komma hennes barn till godo. Dessutom var hon 
så bitter emot honom, att han inte kunde vara hos henne. Hustrun Elin Håkansdot
ter svarade att eftersom mannen brukade "sitta bort det ena tinget efter det andra för 
öl och andra drycker", tvingades hon förvara det silver hon hade kvar hos sina 
grannar. Därefter inlade hon en skrift där hon beskyllde honom för att på ett tyran
niskt sätt slagit henne och barnen blå och blodiga. Två gode män sändes ut för att 
fråga två grannhustrur om saken. De intygade att hustrun blivit illa trakterad och 
misshandlad, men om barnen visste de inget. De tillfrågades även om Elins sätt 
mot sin man. Hon ansågs vara "styv uti sinnet", men hustrurna gav henne ett gott 



och ärligt namn både när det gällde trohet mot sin man och idkande av sina sysslor. 
Slutligen tillfrågades hustru Elin om hon ville fortsätta äktenskapet med mannen 
om han slapp dödsstraff. Det ville hon inte. Han ville inte ha henne heller. Mannen 
dömdes för horsbrottet, som enligt lagen gav dödsstraff, men som senare mildrades 
i hovrätten till böter, vilket var regel.27 Något straff för hustrumisshandeln utdöm
des inte.28 

I det andra fallet behandlades mannens våld mot sin hustru och svärmoder samt 
hustruns våld mot sin dotter. Anders Aron sson blev uppkallad inför rätten sedan 
hans hustru besvärat sig över honom hos borgmästaren. Han hade "tyrannskeligen 
med henne ingått" samt hotat henne till livet. På nätterna brukade han ha en täljkniv 
med sig i sängen som han skar sönder tobak med. Hustrun fruktade att han "i sin iv
righet" skulle avhända henne livet med kniven "alldenstund han alltid säger gran-
neligen på sig känna att han lärer oförtövat göra någon djävulsgärning, [han] har 
och dess utan slagit sin svärmor". Hustrun begärde att få komma ifrån hans um
gänge en tid, så man fick se om han lovade bättring. Mannen beskyllde hustrun för 
att ha trakterat barnen illa och slagit deras elvaåriga dotter så att hon förlorat hör
seln. Dottern intygade inför rätta att hon hade hörseln i behåll. Någon orsak att kla
ga på att modern slagit henne hade hon inte, däremot beklagade hon sig "med grå
tande tårar" över faderns grymhet mot modern. 

Våldet mot svärmodern undersöktes. Anders Aronsson nekade och påstod att 
när svärmodern hade tänkt slå honom med en eldgaffel, hade han tagit den ifrån 
henne varpå han kanske stötte till henne. När Anders Olofsson fänrik tillfrågades 
om han sett att svärmodern var blåslagen, nekade han. Han tillstod dock att "gum
man" hade beklagat sig mycket över hur illa hon hanterats, men sagt att hon inte 
ville klaga "på det Anders icke därför må komma uti någon olägenhet". Rådman 
Lars Korstad lämnade rätten och gick till svärmodern, som bekräftade att hon blivit 
slagen, men upprepade att hon inte ville klaga, "utan det går henne till sinne" att se
dan svärsonen hade slagit henne, hade han slängt ut henne som en hund genom dör
ren. 

Pigan Kerstin Larsdotter tillfrågades om det leverne som fördes hos Anders 
Aronsson. Enligt pigan hade hustrun aldrig gett mannen orsak till någon "olåt", 
utan alltid förmanat honom till ett "gudeligt och kristeligt" leverne. Hon erbjöd sig 
att vittna under ed att mannen hotat svärmodern till livet och sagt att han skulle 
hugga yxan i henne. Rätten beslöt att "kommunicera" saken med pastorn. De kon
staterade att hustrun börjat leva skild från sin man. Därför förbjöd de honom allvar-
ligen att inte uppträda våldsamt och hotande mot hustrun, barnen eller någon an
nan.29 Detta fall har jag inte följt i några andra instanser, men månaden efter denna 
rannsakning hade hustrun rymt ifrån Anders.30 Hur svärmodern och barnen levde 
sina liv vidare tiger källorna om.31 

I relationer mellan generationer, där man var beroende av varandra men endast 
en var husbonde, var risken för konflikter uppenbara.32 Anders Aronsson hade sla
git och kränkt sin svärmoder, men rätten gav ingen dom för den påstådda misshan-
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dein. Svärmodern verkar inte ha velat berätta om hans handlingar mot henne, kan
ske befarade hon att han skulle dömas till döden. Enligt gällande lagstiftning skulle 
bannor mot föräldrar ge dödsstraff, eftersom de stred mot tio Guds bud. Lite är känt 
om hur dessa brott behandlades av rätten, men Svea Hovrätt verkar oftast ha ändrat 
straffet till fängelse.33 Karl XII, som även såg mycket hårt på dubbelt hor (där båda 
parterna var gifta), dömde 1698 en man till döden för att ha slagit och bannat sin 
hustrus styvmor. Denna dom var sträng särskilt med tanke på att offret var mannens 
svärmor. 11686 års lagkommission gjorde man också en skillnad mellan biologis
ka föräldrar och andra. Att banna sina köttsliga föräldrar stred mot Guds lag. 11734 
års lag mildrades straffen, särskilt när offret var förövarens styv- eller svärföräld
rar.34 Detta ger Birgitta Odén som en delförklaring till varför denna typ av brott 
ökade på 1700-talet; när straffet mildrades och därmed mer överensstämde med ett 
allmänt rättsmedvetande fördes brotten ända till rätten.35 De konflikter som ledde 
så långt som till hovrätterna hade vanligen utspelats mellan söner och fäder, men 
också våld mot mödrar förekom i rätt stor utsträckning.36 Det finns ingen systema
tisk undersökning av om rätten såg annorlunda på våld och bannor mot fäder eller 
mödrar. I Anders Aronssons fall försökte rätten få fram vad som hänt genom att till
fråga ett vittne, men svärmoderns eget bagatelliserande av händelsen gjorde kan
ske att rätten inte brydde sig om att driva fallet till sin spets. Misshandeln hade an
tagligen inte heller kommit till rätten om inte svärsonen varit våldsam mot sin hust
ru. 

Från 1630-talets Gävle finns några exempel på våld mellan generationer. I ett 
fall stämde änkan Karin Oluf Persson sin styvson Per Olsson för att hans hustru 
hade slagit henne några blånader. En långvarig konflikt verkar ha legat bakom och 
rättens beslut blev att eftersom Karin hade "i oträngdom målom löpt dit och brukat 
sin elaka mun", skulle styvsonen böta 12 marker enligt 9:onde kapitlet i Såramåls-
balken. Därefter förbjöds parterna att träta mer, vid vite om 40 marker.371 ett annat 
mål som handlade om rätten till en vret, berättade borgmästaren att den svarande 
Hans Persson hade slagit sin svärfader på munnen. Men svärfadern nekade. Då 
uppkallades "gubbens" son, som berättade att Hans hade slagit fadern på munnen 
och rivit i hans krage, "vilket och gubben själv bekände". Inte heller i detta fall hän
visades till någon Guds lag, utan det var Såramålsbalken man hänvisade till och bö
terna blev 6 marker.38 

Laura Gowing som har undersökt separationer i London 1560-1640 har funnit 
att män sökte separation på grund av hustruns otrohet och kvinnor på grund av 
mannens våld mot dem.39 Det var svårare att bevisa och att fastställa var gränserna 
låg för våldet, eftersom ett visst mått av våldsanvändning från mannens sida ansågs 
berättigad. Därför var också separationer på grund av mannens "cruelty" ovanliga
re än på grund av hustruns otrohet.40 Gowing konstaterar att "extreme cruelty" var 
mycket svårare att definiera än hustruns otrohet, på grund av "its semilegal status" 
samt att det var "much less discussed in contemparary culture."41 Kvinnorna kunde 
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visserligen anklaga sina män för otrohet, men då i samband med grymhet eller när 
männen lämnat dem och etablerat ett nytt hushåll med en annan kvinna.42 

Susan Dwyer Amussen menar att hustrumisshandeln är mer komplicerad att 
analysera än våld mot barn och tjänstefolk. Hustrun var inte enbart underordnad, 
utan också en partner. Amussen diskuterar hushållsideologin och analogin med 
staten i samband med hustrumisshandel. A ena sidan hade en far alltid mer begrän
sad makt än en härskare, eftersom han alltid var bunden av lagen. A andra sidan var 
kungens relationer till sina undersåtar mindre intim och omedelbar än faderns till 
sin familj. Amussen hävdar att detta analogitänkande fick konsekvenser för hur 
man såg på hustrumisshandel. Den tidigmoderna människan såg det personliga 
som politiskt. Därför kunde inte män försvara sitt beteende med "it is none of your 
business", utan de hävdade att våldet var försvarbart på grund av hustruns beteen
de. Våldet skulle ses som svar på något särskilt fel och inte som ett resultat av ilska. 
Tänkandet medförde enligt Amussen att "domestic violence" sågs som en form av 
våld bland annat våld, som varken var "random, unchecked or without purpose."43  

Mannens våld var alltså kvasilegitimt och accepterades i vissa sammanhang. Dess 
offentliga sida gjorde enligt Amussen att familj, grannar och vänner kunde för
hindra att våldet gick över gränsen, även om detta skydd inte var särskilt effektivt, 
något som jag menar att hennes exempel med Anne Feales belyser. Hustrun Anne 
Feales hade vänt sig till sina grannar och berättat att hennes man hotat henne till li
vet och tre gånger hållit ett rep kring hennes hals med en kniv i handen. När Anne 
hittades hängd, kunde grannarna vittna om hoten, men de hade inte kunnat förhind
ra mordet!44 

Kopplingen mellan kvinnans beteende och mannens rätt att använda våld är 
alltså uppenbar. Lydnaden som ett dygdeideal för kvinnan har lyfts fram i Barbro 
Bergners studier av likpredikningar i Sverige under 1600-talet. Dygden var efter
strävansvärd för såväl kvinnor som män, men medan männen skulle underkasta sig 
överheten och Gud, skulle kvinnan "förhålla sig till sin make näranog som till sin 
Gud."45 Kekke Stadin hävdar dock att den påbjudna ideologin om den kvinnliga 
lydnaden inte hade särskilt stor betydelse i den svenska praktiken. Detta menar hon 
bevisas av just den frenesi med vilken kvinnans underordnade ställning till mannen 
basunerades och motiverades i Hustavlan.46 Även Stadin har undersökt likpredik
ningar, men endast funnit ett fåtal fall där hustruns plikt att tjäna mannen, hennes 
lydnad, lyfts fram. Det var den förtroliga kärleken, som blev allt mer vanlig under 
1600-talet, som prästerna predikade om.47 

Två undersökningar av samma källmaterial har alltså kommit fram till två olika 
slutsatser, möjligen beroende på att Bergner har läst in fler kvinnliga dygder i lyd
nadsbegreppet, t.ex. att vara tystlåten och flitig.48 Resultaten visar på den spänning 
som finns inbyggd i parrelationen, mellan föreställningen om makarna som ett kött 
och den hierarkiska ordningen. Stadin menar att flera faktorer låg bakom präster
nas "mjuka" tolkning av Hustavlan. En förklaring är kvinnornas faktiska ansvar 
och beslutanderätt på grund av krig och mansbrist. Viktigast var dock statens strä
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vanden att integrera "kvinnorna i den absoluta statens ideologiska legitimering." 
För att lyckas med detta gällde det att ideologin blev attraktiv även för kvinnorna. 
Därför lyftes kvinnans starka ställning i hushållet fram och betoningen lades på en 
ömsesidig, kärleksfull parrelation.49 

Även Lars Magnusson lyfter fram skillnaden mellan hushållets "faktiska orga
nisation för samboende" och dess ideologiska och religiösa princip. I den senare 
betydelsen angav hushållet sinnebilden för hur byn eller hantverkskorporationen 
skulle fungera, att medlemmarna i dessa hade ansvar för varandra. Hushållet med 
husfadern i spetsen användes som metafor för samhället. I denna hierarki skulle se
dan det lilla hushållet underordnas det större hushållets, korporationens, behov.50 

Laura Gowing betonar det hierarkiska budskapet i den statliga propagandan i 
England. Hon vänder sig emot tidigare historikers syn på familjen som "a miniatu
re patriarchy, a hierarchy ruled by the father, the shape of which mirrored — and 
was recognized as the analogue of—the hierarchy of the kingdom. Somewhere in 
this analogy, gender has disappeared." Denna modell härstammar från normativa 
texter från tiden. Dessa texter skrevs i en tid då stater byggdes upp och klass-
skillnader ökade. Istället för att "förklara" hushållets hierarkier genom analogier 
till staten och kungens makt, kan man kanske förklara statens propaganda i att den 
hämtade sina liknelser från väl kända hierarkiska relationer, varav den mest kända 
rörde familjen och hushållet.51 Gowings och Stadins skilda resultat kan förklaras 
på olika sätt. Möjligen behövdes inte kvinnornas medverkan i den statliga integra
tionen lika mycket i England som i Sverige, möjligen kan valet att betona hierarkin 
mer eller mindre också bero på skillnader i kvinnornas faktiska villkor. Det är rim
ligt att anta att propagandan i sin tur förstärkte eller åtminstone bevarade det hierar
kiska mönstret i hushållet.52 

Som vi såg av fallet med Helena och Olof Ström medförde våldets legitima ka
raktär att gränsen mellan vad som var legalt och illegalt var svårdragen. Rättsvä
sendets verktyg att stävja grovt våld var dessutom mycket trubbiga. Män miss
handlade "tyranniskt", det handlade om "excesser" och "okristligt" hanterande. 
Inget av de tre fallen av hustrumisshandel som finns i mitt material ledde till att 
mannen dömdes i enlighet med Såramålsbalkens stadganden, vilket inte heller 
tycks ha förespeglat rätten. Man kan fråga sig hur pass intresserade männen var av 
att stävja våldet. Eftersom våldet främst syftade till att upprätthålla hierarkin mel
lan mannen och hustrun, kunde det uppfattas som att det var kvinnans fel att man
nen tvingades misshandla henne. Detta synsätt förekom också hos rättens män i 
Gävle när de skuldbelade Helena Ström för mannens beteende. Vad gäller våldets 
omfattning är det svårt att göra uppskattningar. Så länge den hierarkiska strukturen 
genomsyrade äktenskapet, var våldet närvarande, om än bara som ett potentiellt 
"hot". Det är snarare frågan om våldet i den specifika situationen betraktades som 
legitimt eller icke legitimt, främst av hustrun, som avgjorde om det skulle nå rätten. 



Illegalt våld 
Våld till en viss gräns var legitimt inom hushållet och hade en annan karaktär än det 
som användes mellan människor som inte ingick i dessa legitima strukturer. Hur 
mycket av detta senare våld som fördes till rätten är omöjligt att svara på, men att 
det blev föremål för rättslig behandling är klart. Det är inte särskilt förvånande att 
unga drängar, gesäller eller soldater kunde hamna i slagsmål, särskilt inte efter 
några stop öl. Men att även ledande män använde våld är mer tidstypiskt. I Gävle 
var även män med hög social prestige våldsamma. Att använda våld mot andra i 
konflikter verkar inte ha hotat ens prestige eller ära. Däremot att bli utsatt för våld 
eller tillmälen. Detta gällde även för kvinnor utanför hushållssfären.53 

Synen på våld inom hushållet som legitimerat i uppfostrande syfte stod alltså i 
kontrast mot synen på våld mellan människor i allmänhet. Studierna av våld och 
våldsbrott har varit omfattande, särskilt med en civiliseringshistorisk ansats.54 

Man har frågat sig när det faktiska våldet minskade och varför det har minskat. Me
toderna som har använts har varit olika, men mätningar som visar hur det grova 
våldet (mord och dråp) minskar över tid har kunnat tolkas som en ökad civilisering. 
Mindre slagsmål, örfilar, etc. har setts som problematiska ur metodisk synvinkel, 
eftersom antagligen ett stort mörkertal förekommer.55 Det omfattande våldet har 
förklarats med att människor hade svårt att kontrollera sina känslor — våldet var 
otyglat och impulsivt. Människor var så våldsamma eftersom de var frustrerade, av 
fattigdom, förtryck, hög barnadödlighet och hård barndom. En annat perspektiv är 
att tolka våldet inom en ära- och ärekränkningskultur, där människor använde våld 
för att försvara sin ära.561 Heikki Ylikangas karakteristik av 1500-talets samhälle 
var våld och terror alltid närvarande. Våldet och äran var nära förknippade med 
kamp mellan familjer om jord och tillgångar. Finland beskrivs som "laglöst", där 
den starkes rätt gällde. I och med statsmaktens och därmed rättsväsendets utbygg
nad, miste våldet och äran allt mer sin betydelse i kampen mellan familjerna om re
surserna och därför minskade också våldet.57 Studier av våldsbrott i Jämtland och 
Härjedalen under 1600-talet visar att soldaterna stod för en stor del av våldet. Mot 
århundradets slut minskade det grova våldet påtagligt och Jonas Liliequist ser in
delningsverket som en förklaring. När soldaten blev integrerad i samhället och inte 
längre behövde känna samma sociala utanförskap som tidigare, minskade behovet 
av "att utmana och hävda sin ära..."58 

Jämförande studier av kvinnors och mäns våld visar att kvinnor var mindre 
våldsbenägna än män.59 Marja Taussi Sjöbergs undersökning av våldsbrotten i 
Njurunda visar att det vanligen var som offer för våld som kvinnors sak behandla
des i rätten, och då var det kvinnans målsman som företrädde henne mot mannen 
som slagit. I ett fall kärade en kvinna för sin man som blivit lam.60 Denna bild fram
träder inte från Gudrun Anderssons studie av våldsbrotten i Askers härad, där kvin
nor lika ofta var offer som förövare. Däremot var män liksom på andra håll överhu
vudtaget mer våldsbenägna än kvinnor. Typen av våld skilde sig också mellan kö
nen då kvinnors våld mot andra vuxna var lindrigare än mäns våld.61 
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I Stockholm var också män mer våldsamma än kvinnor och kvinnor var oftare 
offer än förövare. Johan Söderbergs undersökning av våldsbrotten år 1681 visar att 
cirka 22 procent av de svarande var kvinnor. Betydligt fler var kärande, 41 pro
cent.62 Det kvinnliga våldets andel i Stockholm ökade enligt Hans Anderssons re
sultat under 1600-talet och inpå 1700-talet, från sex till 40 procent. Detta förklaras 
med att männens våldsbenägenhet sjönk under perioden. De kvinnor som lagför
des tillhörde nästan uteslutande underklassen, medan männens sociala fördelning 
var större. Våldsbenägenheten kopplas till hedersuppfattningen och enligt Anders
son kan kvinnornas ökade våldsbenägenhet kopplas till att den kvinnliga äran, som 
främst handlade om sedlighet, var konstant under perioden, medan männens heder 
fick en försvagad juridisk funktion under samma tid.63 

I Gävle förekom kvinnor som kärande, svarande och vittnen i våldsmål. Av 
sammanlagt 26 fall på 1630-talet, var kvinnorna direkt inblandade i tio.64 Vid sex 
tillfällen var kvinnor kärande; tre änkor, två hustrur och en (troligen) ogift mor. Vid 
tre av dessa var kvinnor såväl offer som förövare. En änka kärade till sin styvson 
för att hans hustru hade slagit henne. En annan hade fordrat igen en skuld av en 
man. När hon skulle hämta den, blev hon slagen av hans hustru. En hustru kärade 
till en dräng, vars hustru hade slagit henne. Rätten konstaterade att drängens svär
mor var god för böterna och skulle betala 9 marker i böter.651 december 1634 kräv
de en änka ersättning när hennes man hade misshandlats till döds. Hon fick förlik
ning med 20 daler för att mannen hade fått skägget avslitet. Fler bevis krävdes dock 
för resten av anklagelserna.66 Tvål-Britta kärade till en hustru som hade slagit hen
nes son två blånader. Hustrun fick böta 6 marker per blånad enligt 12 kapitlet i Så-
ramålsbalken.671 samband med ett ärekränkningsmål mellan två hustrur konstate
rades att den tilltalade hade slagit kärandes dotter på munnen. Förtalet uppsköts 
tills vittnen kom till rätten, men för munslaget fälldes den anklagade till 6 marker i 
böter.68 

Stadsskrivare Benjamin Skepperus kärade för sin piga vid två tillfällen. Den 
första gången hade en hustru slagit henne på munnen i kvarnen. För "pusten" fick 
hustrun böta 6 marker och på grund av att hon slagit pigan på kungens "fridshus" 
skulle hon böta lika som kungsdomsförbrytare, 40 marker. I samband med ett äre
kränkningsmål som också handlade om hur ett arv sköttes, beskyllde Benjamin sin 
motpart som var man för att ha slagit hans piga med en stör över halsen. Ingen dom 
gavs dock i såramålet.69 

I oktober 1635 avlade en änka ed och vittnade i ett mål som gällde ett dråp där 
många vittnen hördes. Vid ett annat tillfälle vittnade en hustru om ett slagsmål.70 

Slagsmål var också något som bara män var involverade i. De tycks ofta ha startat 
efter några stop öl.71 Vid några tillfällen blev också män slagna av män när de kräv
de igen skulder.72 Även arvskonflikter kunde ge anledning till fysiskt våld. I april 
1634 hade en man bråkat med sin svärfar om en vret och slagit honom på munnen.73 

Vid ett tillfälle företrädde en man sin son som hade blivit slagen på munnen av sin 
farbror.74 Drängen som slagit en borgare under näsan så han började blöda fick ett 



kännbart straff. Slaget hade nämligen utdelats på stora böndagen efter aftonpredi-
kan och därför skulle han böta 40 marker och skänka tio daler till de fattiga.75 

Från de andra undersökta åren, 1673-75 och 1697, är mönstret detsamma, med 
män oftare inblandade i våldsbrott än kvinnor. Kvinnor var direkt inblandade vid 
ett fåtal tillfällen, tre gånger som offer, tre gånger som förövare. Vid ett tillfälle an
klagade en piga rådman Hindrik Honnon för att han slagit henne.76 Mats Bagares 
piga Annika Larsdotter hade stämt Hans Perssons hustru i Tullen för att hon en 
morgon kommit in i bagarboden och överfallit henne med hugg och slag.77 Hustru 
Barbro Eriksson hade överfallit Hans Brandz änka och barn i deras hus med hugg 
och slag och "otidigt munbruk".78 Kvinnor kunde även använda våld mot män. 
Hustru Margareta Per Michelsson hade slagit Joen Skalman med en stör över nack
en sedan han kallat henne hora och tjuv.79 Vid två tillfällen avstyrde kvinnor våld. 
Annika Hansdotter i Bäck hade tagit bort Jonas Elgmans värja när han var inblan
dad i ett slagsmål.80 När Henning Machei blev arg på att Erik Jacobssons son Jacob 
red runt och drack alkohol hade han slagit honom. Jacobs far kom dit och då hade 
Machei slagit också honom i huvudet flera gånger med en påk "och hade han blivit 
ihjälslagen, der icke hans hustru och dotter kommit emellan."81 Kvinnor hördes av 
rätten vid tre tillfällen. När rätten utredde Hans Mattssons Druckens drunkning 
vittnade änkan Karins salig Amund Eriksson under ed om vad hon hört. Även and
ra kvinnor hördes i fallet, dock inte under ed.82 

Mönstret som framkommer är tydligt: män använde oftare våld än kvinnor. 
Men våld användes också i konflikter mellan kvinnor. Vanligast var att män slog 
män och kvinnor slog kvinnor. Två gånger anklagades en man för att ha slagit en 
piga, dock inte sin egen. En hustru anklagades för att ha slagit en man. Kvinnor 
agerade i regel självständigt som käranden. En piga företräddes av sin husbonde. 
Som svarande företrädde hustrur oftast sig själva. Kvinnor hördes som vittnen i ett 
antal fall av slagsmål, dråp eller misstänkt dråp. I sex fall av 26 under 1630-talet 
hade kvinnor använt våld, i sex fall var de offer (i ett av dessa var offret en flicka). 
Av dessa mål kan man inte dra generella slutsatser om att kvinnorna var mer "of
fer" än "våldsverkare" i våldsmål utanför familjen. Här tycks mönstret skilja sig 
från Stockholm och Njurunda, där kvinnorna oftare var offer än gärningsmän. 

Barnkvävningar och barnamord 
Gudrun Andersson urskiljer två våldsbrott som typiskt "kvinnliga": barnkväv
ningar och barnamord.83 Under 1600-talet försökte man med avskräcknings-
metoder bekämpa barnamord och här sattes moderns rättssäkerhet åt sidan med 
hjälp av en presumtionsparagraf. Kvinnan skulle själv bevisa att hon inte hade 
dödat barnet. Enligt Erik Anners var det kyrkans "strävanden att forma människors 
sexualmoral i enlighet med uppfattningen att sexuellt umgänge endast var tillåtet 
inom äktenskapet" som låg bakom straffskärpningen.84 Under 1600-talet förekom 
inte några barnkvävningar i Anderssons undersökta Askers häradsrätt. Barn
kvävningar föll inte under världslig rätt, utan det var kyrkans uppgift att döma 
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modern till uppenbar skrift. På 1720-talet kom dock sex fall till rätten. I två av dem 
anklagades mödrarna för att ha dräpt sitt barn med vilja. I det ena fallet var modern 
en ärbar hustru med gott rykte. Misstanken avskrevs. Per definition var det inte 
heller fråga om barnamord. I det andra fallet var modern ogift och kyrkoherden 
misstänkte henne för att ha mördat sitt barn av den anledningen. Häradsrätten gick 
dock inte på hans linje eftersom enda argumentet var att barnet var oäkta. Det 
godtogs inte av rätten. Det senare fallet vill dock inte Andersson tolka som att 
häradsrätten hade en mjukare inställning till osedlighet än kyrkan.85 

I Gävle rådstugurätt finns inga barnkvävningar från mina undersökningsperio
der. Däremot f inns ett barnamordsfall från 1697. Den 25-åriga pigan Kerstin 
Olofsdotter ifrån Värmland hade stuckit en kniv i nacken på sitt barn. Kerstin hade 
blivit lägrad av en köpman. Hon hade tjänat hos flera i staden, bland annat hos Per 
Lijfs änka och rådman Daniel Poppelmans änka. Per Ersson Ångerman hade tjänat 
hos Poppelmans änka några dagar under hösten 1696, och då hade änkan sagt till 
honom att "om i tänkt att gifta eder så får ni ingen allvarsammare piga än Kerstin... 
[änkan] hade skämtat och sagt [om Per Ersson], se, där kommer mågen min." Per 
Ersson tillfrågades om inte änkan uppmanat honom att se om Kerstin var havande. 
Men han sade att "icke annat varit talat om än att han skulle hava Kerstin till äkta" 
och att Kerstin hade nekat sig vara havande då han frågat. Visserligen hade de haft 
samlag med varandra en gång efter den andra lysningen, men då hade han varit be
rusad och inte märkt att hon var gravid. Rätten dömde Kerstin till döden för barna
mordet. Per friades för att ha varit i samråd, men för lägersmålet under trolovnings
tiden hänvisade rätten till "vederbörligt forum."86 

Tre månader senare, den tredje maj, halshöggs Kerstin Olofsdotter och brändes 
på bål enligt domen från hovrätten.87 I juni inkallades handelsmannen Johan 
Korstad inför rätten som fullmäktig för handelsmannen Jochim Ertman ifrån Lü
beck som hade erkänt lägersmål med Kerstin. På Ertmans vägnar betalade Korstad 
böter för lägersmålet, men han köpte honom också fri från kyrkoplikten. 100 daler 
silvermynt betalades till kyrkan och hospitalet för att Ertman skulle slippa ifrån 
skamstraffet.88 

Kerstin och Jochim hade helt olika bakgrunder och möjligheter och därför 
fanns det kanske varken några lö ften om framtida äktenskap eller något socialt 
tryck på Jochim att gifta sig med en piga. Han bodde ju inte ens i staden. Däremot 
kan man fundera över vad som hade hänt om Jochim Ertman åtminstone hade lovat 
Kerstin och hennes barn ekonomiskt underhåll de först åren, han tycks ju ha haft 
gott om pengar och varit ogift. 

Ännu finns ingen större studie av barnamordsfallen under den här perioden. In
ger Lövkrona har studerat sju fall från 1700-talet och menar sig se ett annat mönster 
än det som Marja Taussi Sjöberg och Britt Björnfot lyft fram för 1800-talets del.89 

Om kvinnorna på 1800-talet motiverade morden med de skamkänslor som ett uto-
mäktenskapligt barn medförde, verkar inte rädslan för skammen ha varit i förgrun
den för 1700-talskvinnorna, åtminstone anger de inte den själva som orsak i förhö
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ren. I fem av Lövkronas fall var fadern gift och de äktenskapliga utsikterna därför 
obefintliga. Lövkrona lyfter istället fram tvånget som pådrivande faktor. "De gifta 
männen utnyttjade sin maktställning som husbonde inte bara för att tvinga kvin
norna till samlag, men också till att se till att hon — eller någon annan — inte prata
de vid mun. Det är också detta förhållande som kvinnorna i sina berättelser inför 
rätten angav som förklaring till mordet."90 

Våldtäkt 
Ett annat våldsbrott som var förknippat med sexualitet var våldtäkt. Här fanns 
antagligen ett stort mörkertal. Vidare har begreppet våldtäkt vidgats under vår tid. 
Karin Jansson, som skriver avhandling i ämnet, gör oss uppmärksamma på hur 
annorlunda man tänkte kring kvinnofridsbrotten på 1600- och 1700-talen jämfört 
med den nya lagstiftningen 1864.91 

Om en kvinna blev våldtagen och mannen greps på bar gärning med sex vittnen, 
var straffet döden. Blev han inte tagen på bar gärning, men om hans eller hennes 
kläder var sönderrivna eller om man hade hört "rop och åkallan", skulle en tolv-
mannanämnd besluta, varav hälften var utsedd av kärande respektive svarande. 
Det blev därefter målsägandes sak att besluta om "han vill taga böter av honom... 
eller hans liv..." Man får inga upplysningar om vem som skulle kära för kvinnan, 
antagligen var det kvinnans giftoman eller man som avsågs. Kvinnan kunde för
svara sig mot våldtäktsmannen utan rättspåföljder. Om kvinnan hade blivit våldta
gen och sedan dräpt honom och kunde styrka våldtäkten med sex vittnen, dömdes 
mannen att ligga ogill. Förde någon bort en kvinna från landet med våld, "då skall 
han aldrig få fred, förrän kvinnans giftoman beder för honom".92 Lagstiftningen 
var i stort sett densamma i 1734 års lag.93 

Våldtäkt uppfattades inte i första hand som en kränkning av kvinnan som per
son, av hennes sexuella frihet, utan som en kränkning av kvinnans man eller gifto
man. Om kvinnan exempelvis gifte sig med våldtäktsmannen efterläts straffet. När 
straffet för våldtäkt mildrades på 1770-talet, kvarstod den hårdare lagstiftningen 
om kvinnorov. Kvinnorov av hustru eller fästekvinna bestraffades hårdare än av 
mö eller änka. När det gällde våldtäkt gjorde inte lagen några skillnader mellan oli
ka kvinnor. Men genom hela perioden skilde lagkommentatorer mellan prostitue
rade, som per definition inte kunde våldtas, och andra. Karin Jansson har inte fun
nit några prostituerade kvinnor i sitt undersökningsmaterial, inte heller några hög-
reståndskvinnor.94 

Överhuvudtaget förekommer våldtäktsmål mycket sällan i rättsmaterialet un
der tidigmodern tid. Jansson diskuterar orsakerna till detta. En möjlig orsak är att 
brotten var svåra att bevisa och att kvinnan i så fall fick stå i offentlighetens skam 
med ett lägersmål.95 Frågan är om inte ytterligare en förklaring kan ges. Om man
nens kontroll över kvinnan var förknippad med ett legitimt våld och om kvinnans 
uppgift, åtminstone i äktenskapet, var att ligga med mannen vare sig hon ville eller 
inte, är det möjligt att det även för kvinnan var svårt att definiera det sexuella över
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grepp hon blivit utsatt för som ett brott.96 Marie Lindstedt Cronbergs undersökning 
visar att de kvinnor som trots allt inför rätten menade sig ha blivit våldtagna inte 
fick rättens stöd. Exemplen hon redovisar är olika till sin karaktär. Ibland kan man 
misstänka att kvinnan påstått sig ha blivit våldtagen av en okänd man för att slippa 
straffet för lönskaläge. Men även i uppenbara situationer av våld och tvång valde 
rätten att inte fälla mannen för våldtäkt. Lindstedt Cronberg menar att det kan ha 
varit det hårda straffet för våldtäkt som påverkade rättens bedömning. En annan 
möjlig förklaring är rädslan för att en strid ström av kvinnor skulle åberopa våld
täkt när de stod åtalade för lönskaläge.97 Jag menar att vi kan lägga till ytterligare en 
förklaring. Männen i rätten uppfattade inte dessa händelser som våldtäkt och de 
fann stöd i lagen för sin uppfattning. 

Kontroll över sexualiteten 
Kvinnan kunde inte självständigt välja sin make. Hon hade mycket små möjlig
heter till skilsmässa. Detta, samt att just samlaget och barnafödandet inom äkten
skapet var så viktiga för att kvinnan skulle få ta del av sina hustrurättigheter, hade 
naturligtvis betydelse för hur man såg på både mäns och kvinnors sexualitet. 
Någon kärleksstrejk kunde knappast komma i fråga. 

I Kenneth Johanssons artikel om den kyrkliga ortodoxin och kvinnorna visar 
han hur reformationen kom att påverka synen på kvinnors sexualitet. Enligt Luther 
var sexualiteten inom äktenskapet god, bara den syftade till barnalstring. Denna 
uppfattning medförde att synen på jungfruståndet förändrades, från att ha varit nå
got eftersträvansvärt i relationen till Gud till att mer betraktas som ett steg innan 
kvinnan blev gift. Den gifta kvinnan uppvärderades alltså, men änkans roll var 
problematisk. Hennes sexualitet var hotande och helst skulle hon så fort som möj
ligt gifta om sig.98 

I den gävlefödde diktaren Erik Wennaesius bröllopsdikter från 1600-talets and
ra hälft, hyllades ömsesidigheten, kärleken och sexualiteten i äktenskapet. Några 
dikter var skrivna till par från Gävle. Till Georg Jacobson Krus, borgare och han
delsman i Gävle och jungfru Elisabeth Elis, skrev Wennaesius i november 1678: 

"Jag önskar kort och gott, till denne kärleks flarn, 
Som Jungfru Elisabeth och Er emellan flagrar; 
Ert Äktenskap må bli den högste till behaga. "" 

Till borgaren och vinhandlaren Erich Andersson och hustrun Anna Catharina Mar-
qwardt i Stockholm, skrev Wennaesius en "gåta uppå en Vinranka". Dessa gåtor var 
en mycket populär genre under denna tid: 

"Min Vän så vacker gror 
Han följer mig i säng... 
Där vederkvicker sig. Jag väntar blott på märgen. 
Jag böyern vart jag will. Han är likväl så ärger, 
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Och ligger uppå lur. Om morgon han uppstår "10° 

Lagen betonade reproduktionens betydelse för giftermålets rättsverkningar. I 
domböckerna lyser dock reproduktionen inom äktenskapet med sin frånvaro. Det 
var när barn hade avlats och fötts utanför äktenskapet som deras föräldrar blev fö
remål för rättens intresse. Domböckerna är således ingen bra källa till kunskap om 
hur man såg på kvinnan som föderska — eller mor. I en annan dikt av Wennaesius 
var det kvinnans insatser vid förlossningen som prisades. Dikten finns under Dik
ter till goda vänner och är skriven till "Högt-dygdiga matrona" Madam Elisabeth 
Dalina i oktober 1678, där hon gratuleras till sin åttonde förlossning: 

"Ej vanskligt gods förvärvat, ej Pärlor, gyllen Krona. 
I ha för vågat liv och blod, med levnad stycke 
Av Mänsklig kropp och själ förkovrat Edert hus 
Det är Er resas frukt. Det är det nye Ljus 
För det den bleke Häst utkvavde:* Edert smycke 
Det blir Er andre KARL. Gud given växa opp 
I Nåd för Gud och Man, så fylles upp vårt hopp."101 

Här får man alltså en uppfattning om en viktig del av kvinnors liv som inte fram
kommer i min undersökning. Att bära på och föda många barn och att kanske se fle
ra av dem dö innan de uppnått vuxen ålder var många gifta kvinnors verklighet. 
Synen på den födande kvinnan var dubbel. Hon fick utstå Guds straff under för
lossningen, samtidigt som förlossningen också var en kallelse. Att dö i barnsäng 
var lika berömligt för en äkta hustru som för en präst att dö i predikstolen eller en 
krigsman att dö i strid för sitt fädernesland.102 

I kapitel två behandlades lagkommissionens diskussion om vad som skulle 
konstituera äktenskapet. Flera ledamöter hade invändningar mot att samlaget och 
reproduktionen skulle vara avgörande för de äktenskapliga rättsverkningarna. Pa
rets kärlek till varandra borde räcka menade man och hänvisade såväl till Guds ord
ning som till nya seder. Det var främst kyrkan som ända sedan medeltiden försökt 
komma till rätta med de folkliga trolovningsäktenskapen till förmån för vigseln. 
Svårigheterna att bekämpa dessa kan förklaras med att vigseln inte gav några rätts
verkningar. Först i och med 1734 års lag blev vigseln avgörande, men det fanns 
fortfarande bestämmelser som innebar att samlaget kunde konstituera äktenska
pet, om det var förenat med trolovning eller äktenskapslöfte.103 

I lagkommissionens diskussion fälldes kommentaren att äktenskapet är till för 
barnen. Men många barn föddes utanför äktenskapet och för det straffades inte 
bara mödrarna och fäderna, utan också barnen själva. 

* (i stället för det barn som döden utsläckte) 
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Samlag mellan ogifta: mökränkning och lönskaläge 
Enligt stadslagen kunde föräldrarna göra kvinnan arvlös om hon tog "man mot 
faders eller moders vilja... till gifte eller till lönskaläge." Lagen stadgar vidare att 
en man som hade lockat någon annans dotter, så att hon blev skämd till sin 
kvinnliga heder, skulle böta 40 marker och lämna staden, om inte målsäganden 
ville bedja för honom eller han kunde värja sig med tolv mans ed.104 Här återfinns 
således två synsätt. I det förra var kvinnan aktiv och ställdes till ansvar för sin 
sexualitet och val av man. I det senare sågs mannen som den aktive parten och 
kvinnan var den passiva som lockades bort från sin giftoman. 

Både Jan Sundin och Marja Taussi Sjöberg ser en förändring i synen på lägers
målen under 1600-talet. Till en början var det inom kyrkans ram som straffen ut
mättes, men så småningom började de världsliga domstolarna allt mer att döma 
även i lägersmålen. Från slutet av 1500-talet och särskilt under 1600-talet skärptes 
straffen mot sedlighetsbrotten. Kvinnan blev också ansvarig och det skedde en be
greppsförskjutning från mökränkning till lönskaläge. Börden blev viktigare och de 
oäkta barnen fick en allt svårare situation, bl.a. fråntogs de arvsrätten.105 

Utomäktenskapliga barn skulle enligt stadslagens Ärvdabalk födas upp av mo
dern till det blev tre år gammalt, därefter av fadern till dess det blev sju år.106 När det 
gällde barnens rätt att ärva var det hårt att bli född utom äktenskapet. Enligt stadsla
gen ärvde barnet endast 3 marker av vardera förälder, enligt landslagen 2 av fadern 
och 1 av modern, medan föräldrarna ärvde barnen; enligt stadslag ärvde modern 
och fadern lika och enligt landslag kvinnan 1/3 och mannen 2/3.107 Detta gällde så
ledes om föräldrarna inte gifte sig. Om mannen och kvinnan däremot gifte sig efter 
konceptionen, fick barnet ärva på samma sätt som barn födda inom äktenskapet: 
"Ty då han bättrade kvinnan, då bättrade han ock barnet."108 Här sågs alltså man
nen som den aktive. Det var han som avlade barnet och — om han tog kvinnan till 
laggift hustru — bättrade henne och barnet. 

Lagkommissionen diskuterade utomäktenskapliga barns arvsrätt vid flera till
fällen. Diskussionen började med att Lo visin menade "att sådane barn såsom de 
äro helt oskyldige böra njuta sin arvsdel, ja väl till hälften emot äkta barn." Hov
kanslern var av en annan åsikt och hänvisade till sin tolkning av Guds ord enligt vil
ka de utomäktenskapliga barnen saknade arvsrätt.109 Vid nästa möte menade Lo vi
sin att även om inte barnet tilläts ärva, borde det åtminstone få del av mer stöd än 
vad som var vanligt. Borgmästare Törne tillade att det var vanligt att "sådane barn 
komma publico till last" och att det inte var samhället som skulle lida för andras 
brott och missgärningar. Han hade även en något annorlunda syn på moderns roll i 
det hela än vad som blivit brukligt. Den som blivit kränkt, mist sin ära och lidit 
mycket, borde få ett lindrigt straff och kvinnan så väl som barnet borde njuta en 
större rätt, ja kanske till och med få underhåll. Lovisin höll med och tillade att den 
man som tvingades att "föda" sina barn, böta för kvinnan med mera, genom detta 
skulle hålla sig borta från "slike laster".110 
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Vid nästa diskussion hävdade Lovisin återigen utomäktenskapliga barns arvs
rätt, medan sekreterare Leijonmark hänvisade till Longobardisk lag enligt vilken 
endast äkta barn fick ärva. Borgmästare Törne menade att fadern borde ansvara för 
barnets uppfostran. Om han dog skulle barnet få tio procent av hans egendom jäm
fört med vad de äkta barnen fick. Om inga äkta barn fanns, skulle det få något mer. 
Med detta "synes vi gå minst ifrån lagen." Kommissionen diskuterade om modern 
skulle få ärva barnet, vilket innebar att faderns egendom skulle gå till kvinnan ge
nom barnet, och kom fram till att faderns egendom endast skulle gå till barnets upp
fostran.111 

Lovisin gav sig inte. Vid ett senare tillfälle läste han ur Bibeln och sade att om en 
man lockar en ärlig mans dotter måste barnet få ärva, åtminstone till en viss del. Vi
dare menade han att det var fel att fadern skulle få ärva barnet "och lucrerà [d.v.s. 
förtjäna, vinna] av sin missgärning, och barnet, som är oskyldigt, intet få ärva ho
nom, som är criminal." Ordföranden ville göra en skillnad mellan de barn som av
lats genom lockande och de "som födas av lättfärdige konor, må intet arv taga."112 

11734 års lag hade barnen mist sin arvsrätt fullt ut vid lönskaläge. Föräldrarna 
ansvarade gemensamt för "nödtorftig födo och uppfostran". Däremot fanns ett an
tal omständigheter där barn födda utanför äktenskapet tillerkändes full arvsrätt, 
t.ex. när en man gjort sin fästekvinna gravid och sedan övergivit henne.113 Bestäm
melsen där barnet betraktades som äkta om föräldrarna gifte sig efter konceptionen 
behölls.114 Stadgandet om att en man "lockar" en mö från sina föräldrar eller en 
hustru från sin man fanns kvar i 1734 års lag, nu under kapitlet om kvinnofrid.115 

Lönskaläge återfinns nu i Missgärningsbalken. Mannen skulle böta 10 och kvin
nan 5 daler för första resans lönskaläge. Böterna höjdes vid upprepningar. Om de 
inte kunde böta blev det fängelsestraff eller tvångsarbete och vid tredje resans löns
kaläge fängelsestraff på vatten och bröd, alternativt spöstraff eller risslitning för 
mannen respektive kvinnan. Straffet blev ännu strängare vid fjärde resan. Om 
kvinnan var i något slags beroendeförhållande till mannen; om han var hennes hus
bonde eller förmyndare, blev straffen för mannen strängare. Detsamma gällde om 
kvinnan var "dumbe".116 

Enligt Jan Sundin var det på kyrkligt initiativ som den ogifta modern successivt 
kriminaliserades under 1600-talet. Tidigare hade den världsliga lokala rättvisan 
haft en pragmatisk syn på utomäktenskapliga förbindelser. Det var i första hand de 
ekonomiska problem som följde med utomäktenskapliga barn, som motiverade in
gripanden mot män som gjort ogifta kvinnor med barn. Mökränkning var beteck
ningen på lägersmålet under 1500-talet och början av 1600-talet — då straffades 
inte heller kvinnan. Men under 1600-talet började även begreppet lönskaläge an
vändas — och här straffades även kvinnan med små bötesbelopp. En kunglig för
ordning från 1658 förutsatte att kvinnor skulle böta även vid världslig domstol, 
men 1662 konstaterade Svea hovrätt, att man lät bli att straffa dem i vissa delar av 
landet. Det tycks som om det rådde osäkerhet om hur man skulle döma och endast 
vid upprepade lönskalägen tog man ut böter. På 1680-talet utfärdade Karl XI för
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ordningar för flottan och armén som stadgade att kvinnor som begått lönskaläge 
med båtsmän och soldater skulle böta hälften så mycket som männen. I ett kungligt 
brev till hovrätterna 1694 bekräftades denna praxis ytterligare. Efter 1680-talet fö
rekommer inte ordet mökränkning i ett enda fall i Sundins undersökning av under
rätterna i Linköping, Härnösand, Gullberg, Säbrå eller Östra Göinge. Från och med 
1680 fick männen böta 10 daler och kvinnorna 5 för första resans lönskaläge. Det 
kyrkliga straffet var "uppenbar kyrkoplikt".117 

Marja Taussi Sjöberg har undersökt lägersmål i Njurunda under 1600-talet. De 
var mer talrika i början av århundradet, och med ett par undantag straffades inte 
kvinnan, utan det var mannen som fick böta, 40 marker. Kvinnan straffades när hon 
inte kände till namnet på partnern. Under 1630-talet sjönk antalet lägersmål kraf
tigt och 1630 nämndes för första gången att parterna skulle stå uppenbar skrift, som 
var ett kyrkligt straff. Syndaren fick vanligen sitta på en särskild pali i kyrkan för att 
offentligen visa sin ånger och därefter återintas i församlingen, i realiteten ett 
skamstraff.118 Från och med 1630-talet fick kvinnan böta hälften mot mannen om 
hon haft upprepad samvaro med honom. På 1640-talet fick mannen lägre böter om 
kvinnan var av oäkta börd. Under periodens gång sjönk också mannens böter om 
kvinnan redan tidigare var "belägrad", från 40 till tre marker. Taussi Sjöbergs för
klaring till varför kvinnan slapp straff vid lägersmål är att från början var inte sa
kägaren kvinnan själv utan hennes målsman. Mökränkningen riktade sig mot fa
miljen och släktens överhuvud, giftomannen. Kvinnan betraktades dock inte som 
helt straffomyndig. Hon straffades om hon inte kände till partnerns namn eller vid 
upprepade lägersmål.119 

Sedlighetsmålen i 1630-talets Gävle är, med några undantag, mycket summa
riskt beskrivna i domboken. I ett fall, som från början var ett förtalsmål, friades 
mannen från anklagelserna. I några fall tillfrågades parterna om de ville ha varand
ra, men de svarade nej. Ibland nämndes inte kvinnan vid namn, ibland nämndes 
hon inte alls. Det verkar överhuvudtaget ha varit ett ganska rutinmässigt arbete att 
rannsaka och döma i lägersmålen. Man gjorde till exempel inte någon skillnad på 
lönskaläge och mökränkning; beteckningarna verkar ha använts som det föll sig 
(vid ett tillfälle användes till exempel mökränkning när kvinnan var änka). 

Kvinnorna företrädde för det mesta sig själva. Detta skedde vid 14 rannsak-
ningar under perioden. Här titulerades de som "ogift dotter", "änka", "ogift piga" 
och "kona."120 Vid två tillfällen företräddes kvinnan av en man, vid det ena av fa
dern och vid det andra av styvfadern.121 En gång framfördes en pigas bekännelse av 
borgmästaren. Lägersmålet skulle ha skett för femton år sedan och ingen dom 

122 gavs. 
Vid några tillfällen nämndes inte kvinnan. Den 18 mars 1635 "försonade" sig 

fem män med sina lönskaläger.1231 december 1632 beslutade rätten att skicka ett 
brev till en man och fråga honom om han skulle äkta den kvinna han haft samlag 
med eller om han skulle böta enligt lag.124 Vid två mål där parterna gifte sig ställdes 
bara mannen till svars.125 Detsamma gäller ett mål där parterna var släkt med var
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andra.126 Slutligen meddelades att en man som ställts till svars i Älvkarleby skulle 
böta i Gävle.127 Rättens vilja att rannsaka kvinnan uttalades klart när man i maj 
1635 beslöt att tillskriva "Magister Hans... att ingen lös kona skall intagas i kyrkan 
förrän hon politice examinerat."128 

Även om kvinnorna ställdes till svars, straffades de i regel inte. Det var männen 
som fick böta, 40 marker enligt 3:e kapitlet i Giftermålsbalken. Dessutom till-
lämpas i fem fall 13 :e kapitlet i Ärvdabalken, som lyder: "Moder skall föda sitt fril-
lobarn, till dess att det är tre år gammalt. Sedan skall fadern föda det, till dess att det 
är sju år gammalt."1291 fyra fall fick kvinnorna "förlikning" (ersättning) av mannen 
i form av pengar eller varor.130 Om giftomannen företrädde kvinnan verkar chan
sen att få ersättning ha varit större. Vid ett tillfälle när kvinnan företräddes av fa
dern, dömdes mannen både enligt Ärvdabalken och till förlikning.131 När kvinnan 
företräddes av styvfadern, blev det förlikning.132 Vid fyra tillfällen dömdes man
nen enbart enligt tredje kapitlet i Giftermålsbalken, d.v.s. varken till underhåll av 
barnet eller till förlikning.133 

Vissa kvinnor straffades. Hösten 1636 anklagades en man för att ha skämt och 
kränkt en "kona". För detta fick han böta tre marker och till kyrkan tre daler. Kvin
nan fick böta sex marker till kyrkan. De skulle ta hand om barnet enligt lag.134 

I februari 1633 framkallades den ogifta karlen Per Spårre, som haft lägersmål 
med "konan" Kirstin Jacobsdotter. Hon hade sedan tidigare ett utomäktenskapligt 
barn med den ogifte Erik Grijs. De tillfrågades om de hade lovat varandra äkten
skap och svarade jakande. Hon tillade att Per Spårre gett henne kvicksilver i bröd 
att äta när hon var gravid.135 Men när hon hade bitit i brödet hade hon tagit ut det ur 
munnen. Hon frågades om någon hade sett det, men svarade "ingen utom vi alle
na". Ville hon ha honom? Hon sade nej, liksom han. Straffet för kvinnan var att hon 
förvisades ur staden. Mannen fick böta "som lag förmå" åtminstone 6 marker. Om 
han inte ville betala skatt skulle också han förvisas. Dessutom förmanades han av 
rätten att förlika sig väl med sina grannar eftersom de "högeligen" klagade på ho-

136 nom. 
Som vi såg straffades dessa kvinnor, en med böter till kyrkan och en med förvis

ning. Männens straff var betydligt lägre än i de andra fallen. En änka förvisades 
även vid ett annat lägersmål.137 Vid de två tillfä llen där mannen var okänd e ller 
hade försvunnit straffades också kvinnan. I oktober 1631 dömdes en "kona", som 
tidigare sagt att fadern till barnet var hennes arbetsgivare, till att sitta i tjuvkällaren 
"hårt fängslad" tills hon berättade vem fadern var. Vid ett annat lägersmål där man
nen hade försvunnit skulle pigan stå "utom kiörkio".138 

Samlag före äktenskapet behandlades vid två tillfällen. Vid det ena fick mannen 
böta hälften som för lägersmål, det vill säga 20 marker.139 Vid det andra noterades 
att en man lovade äkta en kvinna.140 Incest förekom i ett fall. En ogift man och en 
änka hade haft samlag. Mannens fars halvsyskon hade varit änkans svärförälder. 
Rätten menade att den inte kunde fria dem för 20 kapitlet Moseboken, men att man 

— 175 — 



inte heller har någon världslig stadga för detta. Därför sköts saken till högre in
stans.141 

Genomgången av lägersmålen från 1630-talet verkar stämma väl överens med 
Sundins och Taussi Sjöbergs resultat. De kvinnor som jag har undersökt undkom i 
regel straff, med undantag för två som förvisades, en som fick böta till kyrkan, en 
som sattes i tjuvkällaren och en som fick ett skamstraff. Vi kan också se att några 
kvinnor lyckades få förlikning i form av pengar eller mat samt att 13:e kapitlet i 
Ärvdabalken användes i några fall. Det är möjligt att dessa kvinnor hade en starka
re social ställning i staden än de som inte fick någon ersättning. De som företräddes 
av sina giftomän tycks ha haft fördel av detta. De som redan var "fallna", betrakta
des dock som straffbara, antagligen även för att de ansågs sexuellt aktiva och där
med medansvariga för brottet. Mannens brott bedömdes också mildare om kvin
nan sedan tidigare blivit dömd för sedlighetsbrott. 

De fåtal fallen från 1673-75 och 1697 bekräftar bilden som tidigare forskning 
har visat: Även kvinnan straffades nu för första resans lönskaläge.142 Rätten var 
mån om att hitta barnets far och, om möjligt, även se till att mannen gifte sig med 
kvinnan. Kvinnans ursprung var också viktigt, om hon var född av "äkta" föräldrar 
eller ej.143 

Drängen Erik Michelsson Krus kom till rätten i mars 1697 och tillstod lägers
mål med pigan Brita Olofsdotter. Enligt Brita hade han lovat henne äktenskap, men 
Erik nekade. Det visade sig att drängen redan var förlovad med Elisabeth Michels-
dotter Rahm i Härnösand, men detta hade enligt drängen endast skett med "löst 
ord" eftersom han inte hade talat med hennes far. Erik tillfrågades om han ville äkta 
den närvarande Brita, om han den förra "kvitt bliva". Han svarade dock nej. Några 
månader senare kom Erik åter inför rätten. Det visade sig att förlovningen med Eli
sabeth skett i vittnens närvaro. Erik nekade fortfarande till att han skulle ha haft 
samlag med Brita under äktenskapslöfte. Nu hade han dock ändrat sig och menade 
att om "han skulle slippa den förre med vilken han trolovad är, så är han nögder att 
taga denna [Brita]". Därefter visade han ett brev från Elisabeth till Brita, "varutin-
nan hon mycket misstycker att hon låtit sig belägra av hennes fästman, och vill 
ingalunda tillstå, att han henne äkta må". Rättens beslut blev att avvakta vad konsi
storiet i Härnösand kom fram till där man utredde hur fullkomlig förlovningen 
mellan Erik och Elisabeth var.144 

I kapitel tre visade jag att några kvinnor som hamnade på samhällets botten 
hade fött utomäktenskapliga barn. Utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar låg 
samhället till last och flera av dem avvisades från staden, som inte ville härbärgera 
"lättfärdiga" kvinnor. Anna Pedersdotter avvisades till exempel för att hon höll "ett 
ogudaktigt och lättfärdigt leverne med Anders Larsson Rask Finn."145 Marie 
Lindstedt Cronbergs undersökning visar att ogifta kvinnor som fött tre eller fler ut
omäktenskapliga barn utvisades ur Torna härad. Inga tecken tyder dock på att de 
var prostituerade.146 Möjligen kan några av kvinnorna i Gävle ha varit prostituera
de, men det är inget som i så fall intresserade rätten vid rannsakningen. Någon 



"sanktionerad" prostitution var det inte frågan om, snarare tvärtom.1471 Stockholm 
var såväl prostitution som bordellverksamhet omfattande. Myndigheterna straffa
de de prostituerade hårt. Fyra kvinnor som varit inblandade i bordellverksamhet 
blev exempelvis förvisade efter hudstrykning. En av dem hade smittat en man som 
senare avlidit. För detta fick hon dessutom örat avskuret.148 

Kvinnans moraliska ställning hade således betydelse för rättens bedömning av 
brottet och därmed påföljden för både kvinnan och mannen. Men även hennes soci
ala ställning var betydelsefull för om hon överhuvudtaget skulle hamna där. Marie 
Lindstedt Cronberg för en utförlig diskussion i sin doktorsavhandling om de socia
la skillnadernas betydelse för de ogifta kvinnornas sexualitet. Döttrar till bönder 
eller borgare fyllde en viktig funktion vid egendomsöverföringen, därför var gifto-
mannainstitutionen central och därför var det betydelsefullt att kvinnan värnade 
om sin oskuld för att bli gift. För proletära kvinnor var situationen annorlunda. Ef
tersom ingen egendom fanns att förmedla och giftomannainstitutionen därför sak
nade en funktion, var kvinnorna tvungna att själva "skapa kontakter och locka till 
sig friare, och det enda de hade att locka med var kanske just sig själva."149 

Lindstedt Cronberg menar att den stränga sexualmoralen faktiskt gynnade de pro
letära kvinnorna jämfört med förhållandena efter mitten av 1700-talet. Den tvinga
de männen att ta sitt ansvar som fäder, ja till och med att gifta sig. Det var nämligen 
viktigt även för de proletära kvinnornas ekonomiska och sociala framtid att de blev 
gifta, alldeles frånsett naturligtvis att deras heder och ära därigenom återupprätta
des. Därför ledde inte heller avkriminaliseringen av sexualiteten, t.ex. genom bar
namordsplakatet från 1778, till förbättringar för kvinnorna. Fler fäder nekade till 
faderskap och ingick inte äktenskap, samtidigt som proletariseringen satte fart och 
de ogifta mödrarna ökade i antal. Fler utomäktenskapliga barn saknade namngiven 
far och färre växte upp med underhåll från en far.150 

Jan Sundin har hittat samma mönster i sin undersökning, att männen allt mer 
kom att neka till faderskapet under 1700-talet, men han poängterar också att må
lens karaktär förändrades. Kvinnorna använde sig av rätten för att få underhåll av 
barnets far. Allt färre kvinnor fälldes för brottet, medan antalet utomäktenskapliga 
födslar ökade. Aren 1800-09 fick 55 procent av de ogifta mödrarna böta. Ett hundra 
år tidigare var bilden annorlunda, då så gott som samtliga kvinnor och män döm
des.151 I en annan studie visar Lindstedt Cronberg hur väl staten och kyrkan lyckats 
med sin kampanj under 1600-talet, hur kvinnorna vid århundradets slut ville bli be
straffade för sina synder, och även avslöja vem barnafadern var, för att ånyo kom
ma med i den religiösa gemenskapen och få ta nattvarden.152 

I rättens strävanden att hitta och bestraffa fadern kan man som Jan Sundin har 
påpekat se en pragmatisk inställning till den utomäktenskapliga sexualiteten och 
dess ekonomiska följder. Detta kan också ha haft betydelse för hur man såg på 
mannens och kvinnans sexualitet. I den medeltida och tidigmoderna kristna doktri
nen ges en bild av kvinnan som mer syndfull än mannen. Hon tillhörde det svagare 
könet och ansågs därför ha lättare att falla för köttets frestelser.153 Jag menar att 
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rättsmaterialet nyanserar denna något ensidiga bild, som har framförts av tidigare 
forskning.1541 rättsmaterialet ser vi att oskulder inte gjordes ansvariga för sin sexu
alitet trots att de var vuxna kvinnor förrän vid 1600-talets slut, åtminstone inte inför 
staten. Begreppet mökränkning förmedlar bilden av den sexuellt passiva kvinnan 
som lockats bort från sin giftoman till en annan man. Det var mannen var såväl ini
tiativ- som ansvarstagaren. En kvinna som redan blivit lägrad en gång blev dock 
straffad. Hon var sexuellt erfaren. 

Giftomannens roll begränsades inte enbart av om staten övertog straffansvaret 
eller beroende på vilken social grupp kvinnan tillhörde. Även den s.k. nattfrierise
den kunde begränsa kontrollen över partnervalet. Björn Furuhagen menar utifrån 
rättsprotokollen från sin undersökning av 1700-talets Oland-Frösåkers kontrakt att 
nattfrieriseden antagligen förekom där. Nattfrierierna gick vanligen till så att poj
karna låg påklädda ovanpå flickornas sängar, ungdomarna lärde känna varandra 
och tycke kunde uppstå. Detta kunde resultera i föräktenskapligt samlag. En kvin
na kunde ta emot flera friare och så länge det bara handlade om "sängalag", d.v.s. ej 
samlag, var det enligt Furuhagen förmodligen inte deklasserande för kvinnan. Uti
från källmaterialet går det dock inte att dra slutsatser om nattfrieriet skedde kollek
tivt eller individuellt i hans undersökta område.1551 domboken från Gävle är lä
gersmålen oftast knapphändigt beskrivna och det går inte att utläsa att någon natt
frierised förekom i staden. Ett fall från 1630-talet som beskrivs mer utförligt i detta 
kapitel under avsnittet om förtal och ärekränkningar, visar att en ogift kvinna kun
de ligga ensam med en man i en stuga, utan att förlora sin sexuella heder. Men den
na samvaro hade skett på kvinnans svågers tillskyndan. Enligt David Gaunt var 
nattfrieriseden en agrar företeelse. Hans exempel är dock hämtade från 1700- och 
1800-talen.156 

Kanske var också nattfrierierna en agrar företeelse, särskilt kopplad till fäbod
kulturen. I en skåldikt som den gävlefödde diktaren Erik Wennaesius skrev till ett 
bröllop, prisades hälsingeflickornas dygd. Möjligen finner vi här en beskrivning av 
att nattfrierier förekom i Hälsingland. Wennaesius som utbildats i Gävle, hade sä
kerligen befunnit sig där om somrarna för att få ihop djäknepengar. Slutet på dikten 
anger att det är brudkransen som är åtråvärd. 

"All hurtig Jungfrurs skål i signade Lands bygden 

Varest än behållen är den gamle Svenske dygden 

Som här tills okränkt blitt av galne Franske blygden, 

Som lastat har Vårt Land med därflig prakt och prång. 

Ty Heisingland, du bör hågkommas i min Sång, 

För dina flickors skull, som mången gång mig hygde 

En utav Er härnäst får bära Brudekransen"157 

I ett fall från Gävle 1697 hade Elisabeth Falck, dotter till den avlidne borgmäs
taren Falck, haft lägersmål med stadsfiskalen Israel Runell. De var också trolova-
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de. Men Runell gjorde vad han kunde för att visa hur lättfärdigt hon levde. Hon 
hade dansat med andra män, legat i samma säng som andra män, druckit vin och ätit 
karameller med andra män. Men när det kom så långt som till att rätten ville veta 
om han ville anklaga dessa män för att ha haft samlag med henne, drog Runell till
baka beskyllningarna och sade att han bara velat visa att hon fört ett "lösaktigt le
verne".158 Det visade sig att Elisabeth hade försökt använda kärleksmagi för att 
Runell skulle bli förälskad i henne. Hon hade lindat om vänstra handens lillfinger 
och sedan "hackade [hon] med en nål ut 9 blodsdroppar och lät dem drypa ner i en 
sked". Blodet blandades med lite brännvin. Därefter hade hon tvättat ur svetten ur 
särkens vänstra ärmhåla och blandat ner i flaskan med kommentaren att egentligen 
skulle det också ha behövts fladdermusblod. Sedan hade hon skickat en flicka med 
brännvinet till Runell.159 Några år senare flydde Runell från Gävle på grund av 
andra brott. Trots detta försökte Elisabeth Falck förmå domkapitlet i Uppsala att se 
till att deras ingångna trolovning skulle "befordras till en god ändskap."160 

Äktenskapsbrott: hor 
I stadslagen behandlas hor i Giftermålsbalken. När en kvinna begick äktenskaps
brott, hade hennes make rätt att besluta om hon och "horkarlen" skulle straffas med 
döden eller om de skulle betala böter. Böt erna skulle betalas till treskifte (till 
maken, staden och konungen) samt till biskopen. När mannen begick hor, undkom 
han dödsstraff, men han och kvinnan skulle böta enligt samma regler som gällde 
för hustrun. Om inte böterna kunde betalas "då skall en snara läggas omkring hans 
lem och stadens stenar läggas på henne, och så skall hon leda honom omkring i 
staden, och sedan skola de med ed lova att aldrig komma tillbaka till staden..." Vid 
horsbrott hade ingen annan än hustrun eller maken rätt att vara målsägande.161 

Hustrun förlorade sin morgongåva. Mannen förverkade sin "fördel" ur oskiftat bo, 
d.v.s. "sin säng, den bästa, sin klädedräkt, den bästa, sadel, sina vapen och sin 
kista." Enligt landslagen var det enbart kvinnan som förlorade ekonomiskt om hon 
var otrogen. Hon förverkade sin morgongåva "och allt det som hon blev gift och 
given till".162 Landslagarna saknar straffbestämmelser om horsbrott i Giftermåls
balken. Däremot inleds Tjuvabalken i Kristoffers landslag med stadganden om vad 
som händer när en man stjäl bondens hustru, hans "bästa ting" och detta har tolkats 
som en bestämmelse om hor. Mannen sk ulle hängas över alla andra tjuvar och 
hustrun begravas levande om inte hennes äkta make ville unna henne livet. Även 
den gifte mannen kunde bestraffas om han löpte bort med en "lös kona".163 

Under 1500-talet kom världsliga stadgor mot horsbrott. Enligt Uppsala stadga 
från 1538 kunde mannen besluta om hans hustru skulle bli dömd till döden eller 
böta. Med Erik XIV:s hovordning 1560 dömdes alltid den gifta kvinnan till döden, 
medan den gifta mannen fick böta. Kungen hade dock benådningsrätt. 

När landslagen stadfästes 1608 lades den mosaiska rätten som ett appendix till 
lagen. Nu blev straffen lika för både män och kvinnor. Enligt denna stränga lag 
skulle dödsstraff utdömas vid horsbrott. Underrätterna dömde enligt lagen, medan 
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hovrätterna mildrade domarna till höga böter, åtminstone vid så kallat enkelt hor 
(då den ena parten var ogift). Med drottning Kristinas straffordning från 1653 blev 
straffet för enkelt hor böter och underställdes alltså inte längre högre rättsinstan-

164 ser. 
1686 års lagkommission diskuterade horsbrotten och frågade sig om inte kvin

nans brott var värre än mannens och om hur giftorätten i boet skulle förverkas. Le
damöterna tyckte att det var orätt att en mö kunde mista allt arv för lönskaläge, me
dan en gift kvinna enligt stadsrätt endast miste sin morgongåva.165 De menade att 
kvinnan vid horsbrott även borde mista sin giftorätt. Frågan ställdes om mannen 
skulle vara under samma rätt som kvinnan. Ordförande Lindschöld hänvisade till 
diskussionen inför kyrkolagen, där man menat att straffet skulle vara lika för gifta 
män och kvinnor.166 Sekreterare Leijonmark ansåg dock att kvinnans straff borde 
vara högre än mannens, eftersom hon "begår furtum, crimen falsi, plagium etc. i 
anseende till mannen och dess arv[inga]r..."167 Ann-Sofie Ohlander poängterar att 
argumentet handlade om att mannen hade berövats en ägodel genom brottets ka
raktär av plagium (människorov).168 

Flera av ledamöterna motsatte sig dock att kvinnan skulle straffas hårdare; äk
tenskapsbrott var en lika stor synd från såväl mannens som kvinnans sida. Även om 
det "Uti Rep[ublica] Judaeorum var fuller större licence för man än hustru", hade 
"Kristus korrigerat". De hänvisade till Markus ord, där hustrun hade samma rätt 
över mannen som mannen över hustrun. Markus ord samt Korint 7 upplästes inför 
rätten och landshövding Lovisin konstaterade att "Vi äro dock störste delen i den 
mening, att en likhet bör göras."169 

Särskilt den stora skillnaden i straff bland adeln hade ledamöterna invändningar 
emot, eftersom en adelsman endast behövde böta, medan adelskvinnan miste sin 
ära och sitt gods, trots att synden var lika inför Gud, och man beslöt att "om man gör 
hor, tager hustrun sin 1/3 av hans gods räntor, och der hustrun gör hor, njuter man
nen 2/3 av hennes gods räntor."170 

De diskuterade även om bara hälften av giftorätten skulle förverkas vid hor. Lo
visin menade att det inte gick, eftersom en fattig som gift sig rikt kunde tj äna på hor. 
I stället borde lagen vara samma som vid dråp: "ty som ingen kan bättra sitt villkor 
igenom dråp, då må ingen bättra det igenom hor."171 Men de beslutade ändå, utan 
protokollförd diskussion, att den som begått hor skulle få behålla hälften av gifto-

172 ratten. 
11734 års lag fullföljdes detta beslut. Genom horsbrottet hade både mannen och 

kvinnan förverkat hälften av giftorätten. Kvinnan miste även sin morgongåva. Om 
mannen eller kvinnan begick hor, kunde den andra begära skilsmässa.173 Straffet 
vid enkelt hor, d.v.s. då enbart den ena parten var gift, var böter. Straffet höjdes vid 
upprepningar. Vid dubbelt hor, d.v.s. då båda parterna var gifta, var det dödsstraff. I 
bestämmelsen om hor finns även ett stadgande om vad som kunde hända med en 
ogift kvinna om hon var gravid och anklagade en gift man för att vara fadern. Man
nen kunde fria sig med ed, medan kvinnan straffades för lönskaläget.174 
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I horsbrotten från Gävle var mannen den gifta parten i de fyra fall av enkelt hor 
som förekom. I dessa fall hänvisade rätten till det 20:e kapitlet i Moseboken, men 
"denna ringa rätt kan inte befria deras liv" och målen sändes därför vidare till hov
rätten.175 

Vid ett fall av hustrumisshandel, som beskrivits under "Legalt våld", låg man
nens otrohet som grund till att hustru Elin Håkansdotter kom till rätten. Där fram
kom också att mannen hade misshandlat henne. Hennes man Nils Jacobsson hade 
övergivit henne under några år och nu rått "konan" Elin Larsdotter med barn. Elin 
Larsdotter hade ett utomäktenskapligt barn sedan tidigare.176 När fallet behandla
des i hovrätten fick "konan" böta 160 daler och mannen 40. Straffsatsen för kvin
nan motsvarade andra resans enkelt hor, men mannen fick alltså bara böta hälften 
mot det vanliga för första resans enkelt hor, 40 istället för 80 daler. Bägge skulle stå 
uppenbar skrift.177 

Så stora straffskillnader behövde det dock inte bli även om kvinnan hade barn 
utom äktenskapet sedan tidigare. Den gifte Anders Kopparslagare dömdes i hov
rätten till att böta 80 daler för lägersmålet med "konan" Karin Bengtsdotter, som 
hade ett "oäkta" barn sedan tidigare. Karin fick böta 40 daler och om hon inte hade 
något att betala böterna med skulle hon slita ris och förvisas från staden. Båda par
ter skulle stå uppenbar skrift.178 

Under trolldomsprocesserna 1675 framkom ett fall av dubbelt hor mellan Erik 
Persson och den trolldomsanklagade hustru Karin Johan Davidsson. Erik berättade 
att han först hade druckit brännvin med en annan man och sedan lagt sig i hustru 
Karins säng. Tre gånger hade de varit tillsammans. Vid samma förhör sade Karin 
att Erik hade tagit henne i axeln och lagt omkull henne på en bänk där samlaget 
skett. Hennes egen säng var "ren" och samlag hade endast skett en gång. Erik hade 
lockat henne "till den onda gärning", men hon hade sagt till honom att hon 

"ingen lust... där till hava, varför och Erik Persson strax efter... samlaget 
sagt, att emedan hon icke hade... någon lust haft, som förnöj a kunde, skul
le hon betala vreten, men likväl har han givit en spann säd, som han själv 
dragit dit." 

Vilka affärer som Erik och Karin eventuellt kan ha haft ihop sedan tidigare vet 
vi inte, varför vi inte heller kan säga vad affären med vreten handlade om. Detta un
dersöktes inte heller av rätten. Det är möjligt att Karin urskuldade sitt samlag med 
att hon inte hade haft någon lust till det. Eriks kommentar tyder på att han inte var 
nöjd med hennes insatser under samlaget. Hade han tvingat henne? Hade hon inte 
tillfredsställt honom som hon borde? Var spannen säd en betalning för samlaget? 
Urskuldade det i så fall Karins beteende (eftersom det var hon som berättade om 
gåvan)? Erik Persson och hustru Karin Johan Davidsson dömdes för dubbelt hor 
till halshuggning. Men för att Karin hade fört barn till Blåkulla och haft samlag och 
umgänge med den "onde fienden" skulle hon dessutom brännas på bål.179 
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Kroppen, äran och rätten 
Inom den äldrehistoriska forskningen är intresset stort för begrepp som "heder" 
och "ära".180 Dessa har diskuteras i samband med skråideologin, men också i en 
rent rättslig kontext.181 På senare tid har även frågor om kön kommit i fokus. En 
metod för att komma åt vad som konstituerade äran eller hedern har varit att studera 
när äran kunde hotas, t.ex. med förtal, skvaller, tillmälen, eller våld, och hur detta 
löstes. Ett sätt att förstå hur dessa begrepp fungerade är att sätta in dem i en 
civiliseringshistorisk utveckling, där man frågar sig om människor var mer 
känsliga för kränkningar tidigare.182 Arne Jarrick och Johan Söderberg konstaterar 
att äran, ärligheten var mycket betydelsefull under tidigmodern tid, för såväl 
kvinnor som män. De har undersökt förtals- och ärekränkningsmål i Stockholm 
från åren 1681 och 1780. Relaterade till antalet invånare minskade denna typ av 
mål betydligt mellan 1681 och 1780, ännu mer därefter. Jarrick och Söderberg 
tolkar detta som att människor under 1700-talet och i ännu högre grad under 1800-
talet blev mindre känsliga för kränkningar, alternativt uppträdde mindre 
kränkande — eller bådadera.183 

Denna förändring kan dock ses ur andra perspektiv och ges andra förklaringar. 
Under samma period ändrades rättegångsförfarandet. Att kalla någon för tjuv eller 
hora var att anklaga denne för ett brott, och detta måste beivras om bevis saknades. 
Så länge rättskipningen inte var inkvisitorisk kunde den som blivit utsatt för tillmä
len agera offensivt för att med exempelvis värjemålsed bevisa sin oskuld. Åtmins
tone när tillmälet handlade om tidelag förändrades förfarandet under 1600-talet 
och inte bara parternas egna vittnen inkallades, utan domaren utförde med bistånd 
av länsman eller befallningsman egna undersökningar.184 

Ärekränkningsmålen kan även kopplas till de straffpåföljder brott som t.ex. 
stöld och sedlighetsbrott fick. Att bli hängd, få löpa gatulopp, piskas med ris eller 
spö var kränkande.185 Utifrån ett sådant resonemang kan man a lltså anta att ju 
mindre straffen fick en offentlig karaktär i syfte att förödmjuka brottslingen offent
ligt, desto mindre behäftade med förlust av ära och heder blev tillmälena. 

Det är möjligt att kränkningar även fortsatte att förekomma under 1700-talet 
och framåt, men de blev inte längre föremål för rättens intresse. Marie Lindstedt 
Cronberg ser en tydlig minskning av dessa typer av mål vid 1800-talets början, 
både absolut och relativt. "Men det tycks framför allt vara domstolen — inte den 
rättssökande allmänheten — som börjat se bort från äredimensionen och slutat 
rannsaka efter okvädinsord t.ex. i samband med slagsmål."186 

Stadslagens bestämmelser om ärekränkning pekar mot att sexualiteten utanför 
äktenskapet bedömdes olika för män och kvinnor. Det fanns en klar könsuppdel
ning för vilka okvädinsord man skulle böta. Den manliga äran hotades om mannen 
kallades "förvunnen mördare, förvunnen lögnare, förvunnen skökoson, förvunnen 
mordbrännare, förvunnen son av en hynda, förvunnen träl, om han är fri." Kvinnan 
fick upprättelse för följande ord "förvunnen horkona, eller förvunnen sköka, eller 
förvunnen trollpacka eller förvunnen förgörerska."187 
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Ett flertal undersökningar under senare tid har intresserat sig för skillnader i vad 
som konstituerade mäns och kvinnors ära under tidigmodern tid.188 Mönstret som 
framkommer är tydligt: Män använde oftare rätten än kvinnor för att försvara sin 
heder och ära om de utsatts för kränkande skällsord eller förtal. Frekvensen av må
len minskade över tid och förändringen verkar först ha börjat gälla för kvinnor, 
med undantag av Stockholm, där kvinnors andel liksom fallet var med våldsbrot
ten, ökade från början av 1600-talet till 1700-talets början. Där var det snarare 
männen som i allt mindre utsträckning använde rätten som forum för att återupp
rätta sin heder och ära.189 I Stockholm fanns kämnärsrätter som sammanträdde 
över 200 gånger per år och endast behandlade mindre ärenden, där kvinnor också 
deltog mycket frekvent, vilket rimligen borde medföra att de hade en närmare och 
mer självklar plats där, än kvinnor i mindre städer och på landsbygden.190 Samtliga 
undersökningar pekar mot både likheter och skillnader i vilka ord som ansågs krän
kande för kvinnor och män. Tjuv användes om båda könen, till kvinnor ofta kopp
lat till hora, till män ofta i samband med ordet skälm. Hora användes oftare mot 
kvinnor än mot män, medan skälm var förbehållet männen. Ära, heder och dygd 
gick in i varandra. Den manliga äran var mer förknippad med mannens rättsliga 
status; den kvinnliga mer med den sexuella, men för såväl män som kvinnor var 
stöld ett klart brott och att bli anklagad för att vara tjuv var kränkande. Flera under
sökningar har konstaterat att det inte hade någon större betydelse vem som 
skällt/spritt rykten för vilka ord som användes; orden skilde sig inte mellan kvinn
liga och manliga kränkare. 

Margareta Svahn har analyserat skällsord mot kvinnor och män i Ordbok över 
Sveriges Dialekter, en källa som avspeglar värderingar från 1800-talets bondesam
hälle, alltså inte förhållanden från 1500- till 1700-talet. Ur materialet framkommer 
en negativ bild av i första hand den liderliga kvinnan, medan mannen skälls för att 
vara omanlig, på olika sätt. Otaliga är de ord som användes som nedsättande för 
sexuellt tillgängliga kvinnor. Svahn har enbart analyserat de skällsord som var för
behållna endera könet, så ord som "tjuv" eller "bedragare" saknas i hennes materi
al. Svahn uppmärksammar att undersökningar av verbalt ofredande i domboksma
terial bara visar en verbal våldshandling som registrerats officiellt. Däremot är det 
omöjligt att komma åt det inofficiella bruket med en sådan metod. Det skedde en 
förändring, först bland borgerliga grupper, där det särskilt för kvinnor ansågs opas
sande att använda fula ord. Men hos allmogen (och, får man förmoda, lägre sociala 
grupper i staden), var det inte ovanligt under 1800-talet att kvinnor, åtminstone i 
kvinnliga sammanhang, använde grova och sexuellt laddade ord. Denna föränd
ring avspeglas antagligen i rättspraxis. Svahns undersökning visar alltså att även 
andra ord än de som behandlades i rätten kunde användas i kränkande syfte eller 
upplevas som kränkande. Men rätten var alltså inte rätt forum att använda om man 
ville söka upprättelse för dessa kränkningar.191 

Min undersökning av rättsmaterialet från Gävle visar ett mönster där kvinnor i 
något större utsträckning än män hade utsatts för kränkningar kopplade till sexuali
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tet. Under åren 1631 till 1639 var det vanligaste tillmälet på såväl män som kvinnor 
"tjuv". I flera fall får man inte reda på vilka ord som använts. Symptomatiskt nog 
var repertoaren större under åren 1673-75 och 1697, då protokollen är utförligare. 
Skällsordet "skälm" riktades enbart mot män.192 Det hade en annan betydelse än 
idag och kopplades till ärans motsats, till en ärelös eller oärlig person.193 

Tillmälena gavs i olika situationer. Det kunde vara i samband med fylleri, fy
siskt våld och slagsmål eller andra fysiskt kränkande handlingar, som att slå av hat
ten, eller sätta handen under näsan.194 Kränkningarna kunde också riktas mot tjäns
temän, t.ex. när Johan Beltares hustru hade kallat landets och stadens två profosser 
för bödelsdrängar.195 Däremot var det knappast kränkande för ståthållaren när Oluf 
Ingemarssons änkan Sigrid inför sittande rätt beskyllde honom för att vara tjuv. 
Inget straff utdömdes, utan änkan befalldes att lämna rätten.196 Äran hotades inte 
heller av alla tillmälen.197 

Ibland verkar orden ha använts spontant, som när kontrollören Mikael Runell 
blev arg på soldaten Anders S wartsson som spelade harpa och begärde pengar. Sol
daten skulle då ha kallat honom för skälm.198 De ärekränkande orden yttrades ock
så i samband med konflikter som bottnade i exempelvis en obetald skuld eller om 
panter, eller arv. Ibland låg långvariga konflikter bakom. Hans Olofssons Lund 
stämde sin svärfar Joen Nilsson Skalman för några "injurier" mot hans hustru. Vi
dare krävde Lund en silverkanna som hans hustrus mormor hade testamenterat till 
henne, men som svärfadern hade förfarit. Rätten tröttnade på deras konflikter och 
förelade dem vid vite av 40 M smt att "ingendera den andre varken med ord eller 
gärningar här efter missfirmar."199 Här får vi inte reda på vilka ord som hade an
vänts. 

Joen Skalman med hustru förbjöds också vid ett annat tillfälle av rätten att vid 
vite fortsätta en annan träta, denna gång med hustru Margareta Per Mickelsson och 
hennes man. När Skalman hade kommit in på sin gård hade han hört ett "sorl" och 
enligt vittnen hade han sagt till sin hustru Kärtu att inte stå och träta med en "hora 
och tjuv". Hustru Margareta hade svarat: "Du skall vara en skälm till dess du bevi
sar mig antingen vara hora eller tjuv", därefter hade hon tagit upp en stör och slagit 
honom med över nacken. Vittnena kunde dock inte intyga att Per Mickelsson jagat 
honom med en yxa som Skalman påstått. Vad konflikten grundade sig i är oklart, 
och de ord som kvinnorna använde mot varandra var ointressanta för rätten. Orden 
måste ha uttalats offentligt inför åhörare eller vittnen och inte privat mellan två per
soner för att vara ärekränkande i rättslig mening. Skalman fick böta 12 M för de 
båda skällsorden, hustru Margareta 6 M för "skälm" och 6 M för "pusten".200 

Rykten förekom förstås också. När Sara Pedersdotter Wåghals hade spritt ut 
rykten om att rådman Olof Larssons son varit delaktig i en stöld, blev hon upp
stämd av rådmannen. Sara dömdes att böta 6 M. Kunde hon inte betala, blev det 
fängelse i tre dygn.201 

Ryktesmål om den sexuella vandeln kunde vara i omlopp, och dessa var viktiga 
att bemöta, även för män. En man som inte kunde bli fri från ett envist rykte var 
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Hans Honnon. I oktober 1631 besvärade han sig "högeligen" över ett skamligt ryk
te som en hustru och två ogifta kvinnor spritt ut om honom. "Konan" Lisbeth Jons
dotter hade blivit havande när hon tjänade hos honom. När befallningsmannen frå
gade henne vem fadern var, svarade hon att han hette Hindrik men att hon varken 
kände till hans efternamn eller var han bodde. Hur hade de träffats? Han hade varit 
några nätter i staden med sin båt och "då kommo vi till umgänge". Borgmästaren 
frågade henne om det inte var Hans Honnon som hon hade varit med, men hon ne
kade stadigt trots att borgmästaren framhöll att hon redan hade bekänt på Honnon 
för sin värdinna. Lisbeth sattes i tjuvkällaren "där hon blev hårt fängslad" för att 
bekänna.202 

Några år senare kom Honnon till rätten och frågade varför "konan" hade släppts 
fri utan att förhöras vidare. Detta hade medfört att han inte blivit fri från hennes be
skyllningar. Rätten beslöt att skriva till ståthållaren och begära att bödeln skulle 
komma.203 En månad senare berättade Per Jacobsson Grubb i rätten att när han var 
på resa ifrån Danzig hade Hans Honnon skällt honom för en tjuv, skälm och förrä
dare och sedan jagat honom med kniv. Enligt ett av vittnena hade Honnon supit 
med en annan karl och kommit i bråk med Grubb. Honnon hade hotat Grubb med 
kniv och sagt "Jag skall rista dig din hora och djävul". Då kallade Grubb honom för 
"horkarl" och fick till svar "där ljög du som en skälm och en tjuv". Så fortsatte brå
ket med fler skällsord. Honnon fick bl.a. heta "horkarl och bukebror med bölen". 
Saken förliktes.2041 januari 1637 besvärade sig Honnon åter igen över sitt "skamli
ga" rykte och "tillfrågade hela rätten och menigheten om någon av de högre eller 
nedrige vet något oärligt med honom... Svarade alla inte annat än ärligt är med ho
nom."205 En månad senare hade rätten "med alla medel... sökt både hos menigheten 
och uti rådstugudagar... sanning[en]" men ingen kunde beskylla honom eller visste 
något. Därför kunde inte rätten göra annat än erkänna honom fri från ryktet.206 

Vid ett tillfälle hade ett "slemt" rykte spritts ut av en hustru om en ogift kvin
na.207 En dotters ära blev föremål för rättens utredning när Erik Olsson ifrån Nykö
ping presenterade några vittnesskrifter enligt vilka hans dotter skulle ha fört ett lös
aktigt leverne i Gävle. Ryktet hade spritts av en nyköpingsbo, Anders Watt, som nu 
skriftligen tagit tillbaka sina beskyllningar. Dottern frikändes från beskyllningarna 
av borgmästare och råd.208 Ett annat exempel är när Christer påstod att Sara hade 
haft samlag med honom, flera gånger. I mars 1673 kom Sara Pedersdotter till rätten 
"havandes några kvinnopersoner med sig som skulle med henne ed fylla..." De 
vägrade gå ed med henne men betygade att de inte visste något annat om henne än 
vad ärligt och gott var.209 

Bakom ryktena kan man ibland ana en försmådd kvinna eller man. Pigan Kers
tin Nilsdotter fick böta 6 M penningar silvermynt för att hon sagt till kyrkoherden 
att hennes husbonde, den ogifte Sven Olofsson, hade lägrat henne. Som orsak an
gav hon att hon hade velat tvinga Sven att gifta sig med henne. Sven betalade böter
na.210 
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I maj 1635 kärade Margareta Andersdotter mot Hans Andersson i Beck. Han 
skulle ha spritt ut ett "slemt och skamligt rykte" om att han hade "belägrat" henne. 
Hans inlade en skriftlig beskyllning som var så skamlig och ohövlig att rättens le
damöter ansåg att den inte kunde läsas upp inför sittande rätt. Hans tillfrågades om 
han kunde bevisa sina beskyllningar. Han berättade att han hade givit Margareta ett 
snörband, en silvernål och ett par rigarstrumpor — i god tro och lovad. Men då 
hade stadens båtsman Nils Erson börjat fria till Margareta. När Hans fick veta det, 
hade han sagt att han inte bara hade friat till henne och gett henne gåvor utan också 
"besovit" henne. Detta ville han bevisa med att han hade legat ensam med henne en 
natt i en stuga, vilket Margareta också tillstod, men enligt henne hade det skett på 
hennes svåger Mårten Larssons tillskyndan. Något umgänge hade de inte haft, det 
tog hon Gud till vittne på och svor att det var osanning. 

Mårten Larsson som var gift med en av Margaretas systrar, tillfrågades om han 
hade tillåtit detta och han svarade att eftersom både Margareta och Hans var hans 
släktingar genom ingifte211, hade Hans ofta bett honom övertala Margareta. Hon 
hade svarat nej och sagt "Gud bevare mig från honom". Även Per Andersson, som 
var Hans Anderssons bror och Margaretas andre svåger tillfrågades. Han sade sig 
inte veta något om detta och visste inte något annat än gott om Margareta. 

Även grannarna och Margaretas tidigare arbetsgivare tillfrågades och samtliga 
gav henne lovord. Grannarna tillfrågades också om vem av dem, Margareta eller 
Hans, de ville fria med ed och de svarade att de ville fria henne. Hans ställde sig då 
upp och sade att han hade förmanat Nils Erson med orden "om du tager henne skall 
antingen jag slå ihjäl dig eller du mig." Utöver detta drog Hans in ytterligare ett skäl 
och sade att Margareta hade gett honom en bit av sitt hår. Hon nekade till detta och 
svor och sade "det du har fått, har du fått som en skälm och som en tjuv". Då visade 
Hans det avklippta håret, som var litet och hoptovat. Margareta befalldes att ta till
baka det, men vägrade och sade "har du fått det som en tjuv, så behåll det". Dess
utom kom det fram bevis för att Hans hade använt en besvärjelse för att Margareta 
skulle bli förälskad i honom. 

Rätten konstaterade att Hans hade velat äkta Margareta, men att han efter hen
nes trolovning med Nils Erson blivit hennes fiende. Rätten kunde inte binda henne 
vid Hans "lösa" ord. Därför fälldes Hans till 40 markers böter enligt 16 och 17 ka
pitlet i Konungsbalken. Dessutom dömdes han för sin otuktiga skrivelse, sitt raseri 
och för att han ofta utan tillstånd för stadens tjänare rest från staden till sex dagars 
fängelse "androm till varnagel".212 

Målets längd antyder att det var mycket viktigt för Margareta att befria sig från 
ryktet. Flera vittnen inkallades. Margareta företrädde sig själv och trots att hon fått 
gåvor och övernattat i en stuga tillsammans med mannen blev hon trodd. Straffet 
för mannen var ovanligt högt för att vara ett förtalsmål. Detta brott är för övrigt det 
enda från 1630-talet där kärleksmagi nämns — dessutom utförd av en man. I do
men lades dock ingen vikt vid detta och anklagelsen om besvärjelsen undersöktes 
inte närmare. 



Mindre än ett år senare kom Hans inför rätten och begärde att Nils Erson skulle 
fullkomna äktenskapet som han hade påbörjat med Margareta. Rätten konstaterade 
att det inte hade skett någon fullkomlig trolovning mellan Nils och Margareta. 
Dessutom hade Nils tagit tillbaka sina gåvor och "frikänt" Margareta från sig och 
låtit förlika sig. Därför kunde inte rätten göra annat än att — eftersom Margareta ti
digare hade gjort sådana gruvliga eder inför rätten — hemställa till magister Hans 
att pålägga henne kyrkostraff "androm till varnagel vad honom synes och kyrko
ordningen medgiver."213 

Ärekränkande ord som anspelar på sexualitet var ganska ovanliga. Enligt proto
kollen från 1630-talet kallades en man och två kvinnor för hora och en man kalla
des för horkarl.214 I ärekränkningsmålen från åren 1673-75 och 1697 kallades tre 
kvinnor för hora och en man för detsamma.215 

Även andra anspelningar på ett icke godkänt sexuellt beteende förekom. Balzar 
Smed kärade till en man som sagt att han "håller hus som ingen ärlig man tre gånger 
tillika och ett horehus och tjuvleverne".216 Vid ett annat tillfälle hade en man använt 
skamliga ord när han försökte köpa öl av änkan Anna Bom.217 Olof Israels änka 
kallades för kona och rofferska av sina blivande svägerskor, hustru Anna och hust
ru Kerstin. De kallade hennes barn för tjuvungar och sin bror Hans Hansson för 
skälm. De påstod att han hade haft samlag med änkan.218 

Margareta Svahn konstaterar att ordet "hora" har ett gammalt ursprung och me
nar att det skulle kunna vara avlett av ett adjektiv med den ungefärliga betydelsen 
"lysten". Betydelsen i ordet hora har bestått genom åren som beteckning på en sex
uellt lättfärdig kvinna av något slag. Men synen på vem som är lättfärdig har för
ändrats. I dag inbegrips exempelvis inte ogift mor i begreppet. Svahn menar att 
"hor" varit fast förankrat i folkspråket och haft en vid betydelse av sexualitet utan
för äktenskapet — till skillnad från lagspråkets uppdelning mellan lönskaläge och 
hor.219 

Begreppet hora hade många betydelser och innebörder, och det var inte den sex
uella innebörden som var den enda i rätten. Detta menar Jonas Liliequist i sin ana
lys av förtals- och skällsord från Norrland under 1600- och 1700-talet.220 I den 
rättsliga kontexten fylldes ordet hora med ett större innehåll. Visserligen ingick det 
i den sociala kontrollen att kontrollera sexualiteten, men den betraktades knappast 
som brottslig i samma bemärkelse som t.ex. stöld.221 Ett exempel från Gävle som 
Märta Lindeberg har återgett pekar mot det. Pigan Kerstin dömdes för ett lägersmål 
och skulle slita ris för det. Men ingen ville straffa henne. Borgerskapet uppkallades 
och förehölls en resolution från Hovrätten 1671, där det stadgades att de skulle för
rätta exekutionen om ingen bysven fanns. "Då svarade de alla med en mun nej så
gandes att en hora slå de aldrig, men vore det en tjuv som med gatulopp skulle straf
fas, då ville de sig ej undandraga."222 

I detta sammanhang kan diskussionen i lagkommissionen vara belysande. Le
damöterna frågade sig om en lägrad kvinna kunde tillåtas vittna och menade att 
hon skulle få göra det när hon hade undergått kyrkoplikt och var intagen i försam
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lingen. Därmed motsatte de sig en viss häradshövding Abrahamsons praxis att inte 
tillåta vare sig män eller kvinnor som begått lönskaläger att vittna: 

"K:le Lagkommissionen fann otjänligt låta här om i lagen införa, efter
som en domare bör det veta, att när en inte är capite deminitus [inte har 
mist sina medborgerliga rättigheter] och mist äran, utan är restitutus fama 
[när ens rykte har återupprättats], så bör den inte förvägras vittna; men 
fast annat är med en tjuv, som mist sin ära, den bör aldrig till något vittne 
brukas."223 

Män företrädde förhållandevis ofta sina hustur när de hade utsatts för kränkan
de tillmålen.224 Detta pekar mot att skällsorden mot hustrurna även skadade man
nens ära. När Lars Beck skulle förklara varför han hade slagit Esaias Grop över ar
men med en tång och kallat honom "tjuv och sakramentes djävul", berättade han att 
Groop hade slagit upp hans port och kallat hans hustru för en "fransösk hora".225 

Att kalla en annan mans hustru för hora var en indirekt anklagelse om att han var en 
hanrej — den bedragne äkte mannen. Men inga direkta tillmålen där mannen kalla
des för hanrej eller liknande kom till rätten. Detta utesluter förstås inte att sådana 
kränkningar kunde förekomma. 

Laura Gowing menar att hustruns otrohet utmanade hela hushållets ordning. I 
den lärda kyrkliga kulturen i England framhölls vikten av "friendly love", det vill 
säga att man och hustru skulle sträva mot ett gemensamt bästa, där hustrun visserli
gen skulle vara underdånig sin man, men där han inte fick förstöra äktenskapet ge
nom att missbruka sin makt. Men den folkliga kulturen uppehöll sig vid sexualite
ten i äktenskapet och hustruns sexuella beteende som på olika sätt kunde undergrä
va mannens makt och därmed äktenskapet. En sexuell relation mellan hustrun och 
en lärling ansågs som särskilt hotande, då den utmanade hela hushållets hierarkis
ka ordning.226 Hustruns otrohet kunde vara förolämpande för mannens sexualitet 
— den bedragne äkta mannen var ett populärt tema i den folkliga kulturen. Särskilt 
frågan om faderskap var hotande, inte bara mot mannens sexualitet utan också eko
nomiskt.227 

Konstaterandet att sexuella tillmälen trots allt inte var särskilt vanliga i rätten 
kan möjligen understryka ett tänkande där faktiskt sex var ganska ointressant—att 
tala om — att definieras utifrån. Begreppet sexualitet är ju också en sen företeel
se.228 Köttslig beblandelse var visserligen åtminstone enligt den kyrkliga diskur
sen alltid syndfullt om det inte förekom inom äktenskapet och syftade till bar
nalstring. Men i rätten var det inte sexualiteten i sig som var hotande, utan frukten 
av den — avkomman. Ointresset för homosexuella relationer under denna tid un
derstryker en sådan reflexion, även om bilden här är mer komplicerad.229 

Inger Lövkrona har undersökt folklig erotisk diktning från 1800-talets andra 
hälft och har funnit några intressanta drag. De ogifta drängarna och pigorna hade 
både negativa och positiva stereotyper. En positiv man var viril, med rätt att förföra 
de kvinnor som hade en underförstådd lust de ännu inte upptäckt själva. Mannens 
eventuella lust var ointressant. Bekräftelsen av hans manlighet kom av kvinnans 
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tillfredsställelse. En negativ manlighet representerades av en otillräcklig man som 
misslyckades med att förföra och som lät sig manipuleras av en kvinna. Den positi
va kvinnligheten var en oerfaren, längtande, lustfylld och nöjd piga som låtit sig er
övras. Det var den lösaktiga, lättsinniga, missnöjda och otåliga pigan som tog egna 
initiativ, alternativt inte nöjde sig med mannens insatser som representerade en ne
gativ kvinnobild. Lövkrona konstaterar att "Unga kvinnor blir inte 'horor' av att 
låta sig förföras av en man, 'horor' är de kvinnor som försöker förföra män".230 

Denna syn på kvinnan kan också ha varit rådande på 1600-talet. Så länge kvin
nan var oskuld var hennes sexualitet inget hot. Ogifta mödrar var ju redan "fallna" 
och kunde inte använda sig av rätten för att återupprätta sin ära, även om de antagli
gen kallades för horor ibland. I mitt material är det också ytterst ovanligt att en ogift 
kvinna uttryckligen kallats för hora.231 Det var alltså "ärbara" kvinnor med sexuel
la erfarenheter — alltså i stort sett bara gifta kvinnor eller deras män och änkor, 
som använde rätten för att befria sig från hortillmälen. Ogifta kvinnor befriade sig 
istället från rykten. 

Hortillmälen eller rykten om utomäktenskapliga samlag var också kränkande 
för män och i Gävle förekom några fall där män hade kallats för hora, eller där kvin
nor ryktesvägen utpekat dem som barnafäder.232 Att männen använde rätten för att 
söka upprättelse visar att normen var att även deras sexualitet skulle hålla sig inom 
äktenskapet.233 Viljan att gå till rätten kan antagligen kopplas till att de sexuella till-
mälena faktiskt handlade om anklagelser för brott. 

Under denna period var det således mycket viktigt att vara född inom äktenska
pet, såväl av arvsrättsliga skäl som andra. Protokollen från Gävle visar att skrädda
reskrået krävde att dess medlemmar inte var "oäkta". Det utgavs bördsbrev till tre 
skräddare, där det intygades att de hade äkta föräldrar.234 I Stockholm krävde 
skräddareämbetet "äkthetsbrev" för att en man skulle kunna bli intagen i skrået.235 

Överhuvudtaget ingick det i skråideologin att äktenskapet hade en central betydel
se. En mästare fick inte heller vara gift med en kvinna med dåligt rykte.236 

"Fel" börd kunde ge upphov till direkta ärekränkningar. Margareta Påelsdotter 
kom till rätten eftersom hennes matmor hade kallat henne för "bödelskona" och 
"bödelsdotter". Hon hade inte heller fått lön för sin halva årstjänst. Matmodern för
svarade sig med att hänvisa till Margaretas "sängalag" med hennes svåger Lars 
samt att Margareta vägrat berätta om sitt ursprung. Sängalaget kunde inte Marga
reta neka till, men Lars hade begärt henne till äkta, d.v.s. lovat att han skulle gifta 
sig med henne, och hon hade inte haft något olovligt umgänge med honom. En man 
vittnade att Margareta var född vid Gripsholm av ärliga föräldrar, en annan att han 
kände hennes moster.237 Bödeln och rackaren var alltså ett motiv för ärekränkning
ar och det är välkänt att dessa grupper stod utanför den sociala gemenskapen. Fram 
till 1699 var ofta bödeln en brottsling som benådats från dödsstraff.238 Att denna 
negativa syn på bödeln var djup, framkommer i Gävle då borgmästare Carl Falck i 
november 1673 förehöll borgarna att exekutera gatlopp för en tjuv, med hänvisning 
till en dom i hovrätten. Borgarna "ställde sig här uti mycket vidriga". De drog sig 
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undan och var villiga att betala någon som kunde utföra straffet eftersom det skada
de deras heder och ära.239 

I jämförelse med ord som anspelade på den sexuella vandeln, fanns det betyd
ligt klarare könsskillnader när det handlade om att beskylla någon för att vara troll-
kona. I september 1673 hade rådman Hindrik Honnon stämt Knieholdt Skreddare 
för att han sagt om Honnons hustru "att hon är en sådan som ej är värd att sopa gatan 
med, han har och frågat henne om hon ej heter skithult, men då hon svarade ja, har 
han svarat och bett henne låna sig tungan att göra ren med, har och kallat henne 
trollkona." Vittnen fanns, men skräddaren skyllde på att han varit full och inget 
mindes. Till sist kunde han inte neka. Som orsak angav han att rådmannens hustru 
hade ifrågasatt hans ärlighet. När Jacob Skreddares hustru hade föreslagit att de 
skulle använda Knieholdts våg för att väga något silke hade Hindrik Honnons hust
ru sagt: "ja den skälmen aktar jag intet stort". Därför hade Knieholdt sagt att "him
mel och jord skall förgås för den lättfärdiga trollkärringens och hennes högfärd 
skuld allt folket skall säga amen där till". Det hela slutade med konstaterandet att 
Knieholdt framfört sina beskyllningar i galenskap och att han inte kunde bevisa att 
de var sanna. Han dömdes att betala 6 daler till hospitalet i förlikning.240 

En anklagelse för att vara trollkärring var allvarlig. Att just de ärekränkande or
den trollkona och trollkärring kom till rätten under åren 1673-1675 har förstås 
samband med att trolldomsprocesserna var i full gång i staden. Det var inte ovan
ligt att de kvinnor som anklagades först hade beryktats för att vara trollkärringar.241 

Orsaken till att hustru Barbro Eriksson hade överfallit Hans Brandz änka och 
barn i deras hus med hugg och slag och "otidigt munbruk" berodde på att barnen 
sagt att de blivit förda till blåkulla med henne.242 Fiskalen Per Grijs anklagade på 
rådman Jöran Petterssons änkas vägnar Nils Byr för att han hade kallat henne för 

"arg trollkona och samvetslös åkerbåk, att hon sitter i helvetet och räknar 
pengar. Och även om sin egen hustru att hon är den argaste trollkonan, 
som bör underst på ett bål tillika med Snifs hustru och henne gumman 
[Jöran Petterssons änka] brännas." 

Nils ursäktade sig med att han inte mindes att han hade sagt så eftersom han va
rit full. När det gällde hans egen hustru hänvisade han till barnens berättelser. Två 
pojkar vittnade om sina färder till Blåkulla med Nils hustru.243 

Trolldomsprocesserna satte sin prägel på Gävle och flera av konflikterna av
speglar de spänningar och det maktspel som inbegrep människorna i staden. Hust
ru Malin hade hotat att gå till borgmästaren om inte Joen Nilsson Skalman betalade 
igen en skuld på 5 daler kopparmynt. Han svarade med att fråga om borgmästaren 
var "hennes fader, och sagt att han ingen Guder är... och bett henne fara med borg
mästaren ända till helvetis."244 Detta kan antagligen kopplas till borgmästaren Carl 
Falcks starka maktställning, som säkerligen accentuerades under åren av trolldom
sprocesser, då hans familj deltog i ryktesspridningen och med hot och löften över
talade vittnen, särskilt i anklagelserna mot Katarina Bure, kyrkoherde Fontelius 
hustru. Fontelius deltog inte i häxj akterna. Dessutom var han och hustrun i konflikt 
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med borgmästaren och hans familj. Under processerna spelade borgmästarens 
fjortonårige son Håkan en aktiv roll och sade sig ha blivit förd till Blåkulla av kyr
koherdens hustru. Vittnesmålen blev allt fler och slutligen dömdes Katarina Bure 
till döden. Med sin man flydde hon dock från staden men fängslades senare på Öre
bro slott. Maken försökte emellertid med alla medel och kontakter att få henne fri, 
vilket också lyckades.245 

Detta fall avspeglas när Hans Kroger hade överfallit kaplanen Peder Erasmi 
med spott, hat och undsäglese till liv. Kroger hade frågat varför Erasmi "så beder är 
för drottning Kristina". Erasmi nekade till att ha tagit in henne i sin litania (bön). 
Kroger hade också förebrått honom för att ta livet av somliga trollkärringar, men 
inte av andra, som kyrkoherdens hustru. Men Erasmi menade att det inte var hans 
beslut, utan konungens.246 

Ett vanligt skällsord som aldrig användes mot kvinnor var "skälm".247 Hund, 
fitta, hundsfott, bondetok, mansdråpare etc. förekom också som skällsord mot 
män. Ordet simpa (som ju är en mycket ful fisk) användes flera gånger var kanske 
ett lokalt skällsord. Hans Kroger hade stämt Samuel Nilsson för att han kallat ho
nom för mandråpare. Men enligt ett vittne hade Kroger först sagt till Samuel att 
"om man för en simpa till Spanien, så är han lika god när han kommer tillbaka."248 

Att vara skälm var inget brott i sig, utan ordet hade en vidare och djupare inne
börd, som Jonas Liliequist karaktäriserar så här: 

"skälmens svek och bedrägeri hade sitt ursprung i offentlighetens manli
ga sfär av myndiga förtroenden, avtal och plikter dit kvinnan formellt inte 
hade tillträde. Kvinnans opålitlighet och bristande förtroende hade en an
nan grund och handlade ytterst om otrohet och svek mot mannen. När tjuv 
kopplades till skälm i ärekränkningsretoriken mot män var det lika natur
ligt att tjuv följdes av hora i förolämpningar riktade mot kvinnor."249 

Kvinnan var inte en rättslig person på samma sätt som en man; hon var aldrig 
"god man", "värderare" eller "bevittnare". Kvinnorna kopplades starkare till sexu
aliteten, båda könen kopplades till tjuv, men endast män kopplades till oärlighet i 
någon djupare rättslig bemärkelse, då de kallades för skälm eller liknande. Visser
ligen förekom kvinnor i rätten, de var kärande och svarande, i några fall vittnen, 
och de hade straffansvar. Men de var aldrig rättsliga personer på samma sätt som 
män. 

Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har det framkommit att samma eller liknande handlingar bedömdes 
olika av rätten. Bedömningen grundade sig på parternas relationer till varandra, om 
de var kvinnor eller män och på deras civilstånd. Medan hustrumisshandel sköttes 
av kyrkan, föll annat våld under världslig rätt. Barnamord bestraffades hårt medan 
barnkvävning behandlades av kyrkan. Uppenbara fall av våld och tvång betrakta



des inte som våldtäkt. När samlag mellan ogifta betraktades som mökränkning 
straffades endast mannen av världslig rätt, när handlingen definierades som löns-
kaläge bestraffades båda. Om kvinnan haft utomäktenskapliga förbindelser tidiga
re, blev mannens straff lägre och kvinnans högre. Vid horsbrott mildrades straffen 
när den ena parten var ogift. Om båda var gifta—vid dubbelt hor—var straffet dö
den. 

Det illegala våldet minskade successivt under 1600-talet. Den grundläggande 
synen på att det var legitimt att använda våld inom hushållet tycks däremot inte ha 
förändrats. Våld fick användas av den som befann sig högre upp i hierarkin. Man
nen kunde använda våld mot hustrun, paret kunde bestraffa såväl tjänsethjon som 
barn. Enligt stadslagen kunde endast föräldrarna åtala varandra om den andre sla
git ihjäl barnet av våda. Om modern legat ihjäl sitt barn, straffades hon knappast 
alls. Däremot var straffen hårda för barnamord, där kontexten var annorlunda, med 
en ogift mor som dolt havandeskapet, fött i lönndom och sedan dödat barnet. Jak
ten på barnamörderskor intensifierades när statens kontroll över den utomäkten
skapliga sexualiteten ökade.250 

Den medeltida lagstiftningen klargjorde inte gränserna för hur långt våld mot 
hustrur och barn fick gå, frånsett om våldet fick dödlig utgång. Äktenskapet låg un
der kyrkans ansvar och här talade man hellre om mannens förpliktelser mot sin 
hustru som var hans "kött", än definierade var exakt mannen överträdde gränsen 
för det acceptabla. Rättspraxis visar också att det var svårt att definiera när mannen 
hade överträtt gränser. Mannens rätt att använda våld mot hustrun i korrigerande 
syfte ifrågasattes aldrig, inte heller i lagkommissionen. Där diskuterade man också 
om inte grovt våld med dödlig utgång mot hustrur skulle betraktas som ett allvarli
gare brott än samma handling mot barn. 

Susan Dwyer Amussen jämför tidigmodernt våld mot kvinnor med senare år
hundradens och dagens. Familjen privatiserades och kvinnomisshandlare började 
föraktas, särskilt bland medelklassen där våldet saknades i ideologin. Amussen 
konstaterar att visserligen var kanske risken större att bli slagen under den äldre pe
rioden, men å andra sidan var sammanhangen annorlunda och det fanns ett skydd. 
Hennes exempel med Anne Feales som jag refererade till tidigare visar enligt min 
mening på motsatsen. Amussen konstaterar att våldet var legitimt när det ansågs 
korrigera ett felaktigt beteende. Därmed motsäger hon sig själv när hon hävdar att 
kvinnorna "were not asked to believe that their treatment by their husbands was a 
private matter, a result of their failures as wives."251 I mina undersökta fall av 
hustrumisshandel var rätten intresserad av att få reda på hur hustrun hade betett sig 
mot sin man, om hon hade uppfyllt sina plikter i äktenskapet genom att vara under
dånig och utföra sina husmorsplikter. 

Margaret Hunt jämför våld mot hustrur under 1700-talet med dagens våld mot 
kvinnor. Hon konstaterar att samhället var hierarkiskt och att våld kunde användas 
för att upprätthålla hierarkiska relationer. Hunt har studerat skilsmässohandlingar 
och funnit att kvinnor som krävde skilsmässa framhävde att de uppfyllt sina för
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pliktelser om lydnad etc. som hustrur, medan männen på något sätt missbrukat sin 
auktoritet eller inte fullföljt sina plikter. Hon vill framhäva dessa kvinnor som gick 
så långt som till rätten som aktörer, inte som några "offer".252 

Som A. James Hammerton har visat, förändrades alltså synen på mannens våld 
mot en allt större intolerans under 1800-talet, då särskilt medelklassen började be
trakta hustrumisshandlaren som medlem av underklassen. Mannens beteende 
överhuvudtaget inom äktenskapet kom att bli allt mer kritiserat och hans patriarka-
la överordning sågs inte längre som lika självklar.253 Att den patriarkala överord
ningen och mannens rätt att använda våld ifrågasattes, bör enligt min mening tol
kas som en förbättring för kvinnor, även om den långtifrån omfattade alla. 

Misshandel av kvinnor och barn är som bekant en realitet i dag. Eva Lundgrens 
undersökning av hustrumisshandlare visar hur män slår sina hustrur till lydnad och 
underkastelse och hur de motiverar sin misshandel med att de behöver korrigera 
sin hustrus beteende. Undersökningen är gjord i en religiös kontext och männen 
kan använda sin gudstro för att legitimera våldet. Genom makten över hustrun kän
ner sig mannen "manlig" och i denna manlighet ligger även en sexuell tänd-
ning/njutning.254 Lundgrens forskningsresultat visar enligt mitt förmenande på en 
historisk kontinuitet i våldet mot kvinnor och dess legitimering. Med utgångspunkt 
i en föreställning om manlig dominans kan män för sig själva försvara sitt beteende 
om kvinnan inte uppfyller hans krav. Skillnaden är att det formellt jämställda sam
hället av i dag i stort ser våld som något förkastligt. 

Liksom förhållanden i lagstiftningen i stort, var inte lagen entydig när det gällde 
mäns och kvinnors sexualitet. Ofta undkom kvinnan världsligt straff helt för lä
gersmål om hon var ostraffad sedan tidigare. Detta förhållande ändrades dock. Un
der 1600-talet skedde en begreppsförskjutning från mökränkning till lönskaläge 
och en staffskärpning av kvinnors utomäktenskapliga sexualitet. Både Jan Sundin 
och Erik Anners ser den kyrkliga ortodoxin som pådrivande. Marja Taussi Sjöberg, 
Anu Pylkkänen och Seppo Aalto poängterar hur kvinnan fördes bort från gifto
mannens kontroll till statens. Lagen gjorde mannen lika ansvarig om inte mer för 
den utomäktenskapliga sexualiteten. 

Dessa skillnader kan delvis förklaras med mäns och kvinnors olika förhållande 
till rätten. Kvinnan var ansvarig för sina sexuella handlingar, gentemot sin far och 
det omgivande samhället och kyrkan, men inte mot staten. Fördömandet av hennes 
agerande kan ha varit mycket hårt även innan kvinnor började straffas för första re
sans lönskaläge. Men mannen var ytterst ansvarig, åtminstone om kvinnan var 
oskuld. Eftersom äktenskapet betonades så oerhört starkt som institution, fick inte 
heller männen utmana dess normgivande funktion och därför fick de utstå straff. 
När de väl blivit straffade, behäftades de dock inte med några stigma liknande 
kvinnorna som fick heta "kona", "kvinnfolk" eller "hora". Tvärtom, mannen kun
de i kraft av sitt kön genom att ingå äktenskap göra en "fallen" kvinna ärbar. 

Reglerna i stadslagen om vilka ord som var kränkande för män respektive kvin
nor pekar åt samma håll; det var viktigare för en kvinna än en man att leva kyskt för 
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att upprätthålla sin heder. Rättspraxis från det ortodoxa 1600-talet visar dock att 
hortillmälen även användes mot män och upplevdes som kränkande, även om det 
var vanligare att kvinnor hade kallats för hora. Däremot blev inte kvinnor kränkta 
av tillmälen som ifrågasatte den självklara plats män hade i samhället. 

Inom äktenskapet var sexualiteten given och där var såväl mannens som kvin
nans plikt att reproducera släktet. Samtidigt började männen straffas mer för hors
brott. Med den mosaiska lagens införande skedde en förändrad inställning gente
mot mannens otrohet och den började anses vara en lika stor synd som kvinnans. 
Keith Thomas framhäver kristendomen och särskilt reformationen som en viktig 
motverkande faktor mot "the double standard".255 Man skulle alltså kunna hävda 
att "the double standard" var mycket svagare under 1600-talet än både tidigare och 
senare.256 

Men andra regler i lagstiftningen gjorde klart att det inte var riktigt så enkelt. 
Om en man hade samlag med en "fallen" kvinna blev straffet lägre. Straffskillna
derna mellan enkelt och dubbelt hor skulle också kunna tolkas i termer av dubbel
moral. Straffet för dubbelt hor var högre än för enkelt. Man kan fråga sig varför. 
Visserligen skulle det kunna motiveras av ett matematiskt tänkande, att synden var 
större om två gifta människor låg med varandra än om bara den ena var gift. Men 
jag tror också att det kan ligga något i att det allra vanligaste var att mannen var gift 
och kvinnan ogift. Det visar undersökningar av rättspraxis från 1600-talet. Det var 
mycket ovanligt att hustrur dömdes för horsbrott om de hade maken hemma. Män
nen var i klar majoritet bland dem som begick hor. De kvinnor som trots allt kom att 
åtalas var nästan alltid soldathustrur med maken i fält.257 

Jag vill alltså hävda att 1600-talet inte kan karaktäriseras som en period där 
"kvinnan" i allmänhet sågs som en lustfylld varelse. Frågan är om det fanns någon 
allmän karakteristik av "kvinnan". Antingen var hon ärbar eller inte och det var ge
nom giftermålet som hennes lust blev legitim. Att hon började straffas för första re
sans lönskaläge kan visserligen tolkas som att även en jungfru nu tog egna sexuella 
initiativ, vilket också är rimligt att anta att kvinnor gjorde. Men mannen sågs där
med inte som ett offer för kvinnans förförelser. Det var han som förförde och det 
var på hans initiativ äktenskap ingicks. Staten kunde straffa honom, men inte 
tvinga till giftermål. 

Den manliga sexualiteten var alltså inte oproblematisk för samtiden. Inte heller 
mannen fick ha ett utlevande sexualliv med många kvinnor, eller älskarinnor om 
han var gift. I äktenskapet var dock hans sexuella rättigheter oinskränkta. När män
nen förklarade varför de hade varit otrogna, var det inte av lust eller kärlek till den 
andra kvinnan, utan på grund av att de varit berusade eller att hustrun varit sexuellt 
otillgänglig, t.ex. innan hon blivit kyrktagen sex veckor efter barnsbörd.258 

I häxprocesserna var kvinnors sexuella aktiviteter i Blåkulla föremål för bar
nens berättelser. Men här handlade det inte i första hand om unga, starka, initiativ
rika, lustfyllda kvinnor, utan om gamla "kärringar" som tävlade om satans gunst 
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och som förnedrades på olika sätt, t.ex. när de stod upp och ner på borden "med ljus 
mellan benen". Här var det inte heller männen som var offer, utan barnen.259 

En pragmatisk och i vissa stycken humanitär inställning till utomäktenskaplig 
sexualitet syns i lagkommissionens diskussion. Även om Gud och bibeln fanns i 
argumenten när lagkommissionen diskuterade dessa brott, var man ändå påfallan
de världslig. Vissa ledamöter ville hellre med hjälp av lagstiftningen lösa de ekono
miska problem som följde av den utomäktenskaplig sexualiteten, än att straffa bar
net, som ju faktiskt var oskyldigt. Åsikterna framfördes starkast av Erik Lovisin, 
som vi tidigare mött som en hängiven likaarvsförespråkare. Dessa åsikter fick 
dock inte genomslag i 1734 års lag. Däremot stoppade man en påbörjad praxis att 
inte tillåta män och kvinnor som straffats för lönskaläge att vittna. 

Lovisin var liksom Lindschöld också av den åsikten att hor var ett lika stort 
brott från mannens som från kvinnans sida. Den tydligaste förespråkaren för att 
kvinnans brott skulle betraktas som allvarligare än mannens var sekreterare Lei-
jonmark, samme man som ansåg att män skulle ärva mer än kvinnor och att t.o.m. 
kvinnornas arbetsgivare skulle vara giftomän. 

Noter 
1. Enligt Svenska Akademiens Ordbok. 

2. Se Dag Lindströms grundliga genomgång av begreppen legalt / icke legalt, legitimt / icke legi
timt våld. (D Lindström, "Våld, förtal och förlikningar i Stockholm 1475-1625", Rättshistoris
ka studier, Fjortonde bandet, serien II, Stockholm 1988, s 68 f.) 

3. Tanken om makarnas konsensus grundades i romersk rättstradition. (E Rodhe, Svenskt guds
tjänstliv: Historisk belysning av den svenska kyrkohandboken, Stockholm 1923, s 358 f.) 

4. Laurentius Pétris Kyrkoordning av år 1571, s 117. 

5. 1686 års kyrkolag XVI.XI. Kyrkans hierarkiska budskap, som grundar sig på Bibeln, finns ex
empelvis i Katekesen (Luther (Swebilius) 1838, s 104) och i 1529 års kyrkohandbok (Rodhe 
1923, s 375). 

6. Lagen tillät inte heller explicit mannens våld mot hustrun. 

7. MEStL EB. 19. 

8. D.v.s. till målsägare, kung och rätt, MEStL HmB. 7. 

9. MEStL EB. 20. 

10. MEStL HmB. 2. 

11. MEStL Såramålsbalken 117. 

12. Luther (Swebilius) 1838, s 104; J Liliequist, "Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss", Jämten, 
1998, s 27; A Nelson, "Aga — ur rättspolitisk synpunkt", Kungl. Humanistiska Vetenskaps
samfundet i Uppsala, Årsbok 1987-1988, s 81. 

13. MEStL DB. II15. 

14. Sjögren 1901 (Band 2), s 42. 

— 195 — 



15. Sjögren 1901 (Band 2), s 314. 

16. 1734 års lag MB. 14 och 15. 

17. 1734 års lag MB. 30:1. 

18. 1734 års lag MB. 30:2. 

19. 1734 års lag MB. 16. 

20. 1734 års lag MB. 36:1. 

21. 1734 års lag MB. 36:2. 

22. K Rodin, Onda kvinnor och oregerliga hustrur: En etnologisk studie av kontroversiella kvinno
bilder, Uppsala 1984, s 36 ff. 

23. Lindström 1994 a, s 541.1 en undersökning av Stockholms tänkeböcker 1475 -1625 har Dag 
Lindström funnit tre fall av hustrumisshandel, med tre olika sätt att försöka lösa situationen på, 
förlikning, fängelse och böter. (Lindström 1988, s 98.) 

24. Thunander 1992, s 10 f. 

25. Österberg och Lindström 1988, s 146 ff. 

26. Mannen var sedan tidigare känd som våldsbenägen. Rätten gjorde klart i sin omfattande resolu
tion att om föräldern agade sitt barn så att det dog, skulle straffet i normalfallet inte vara döden. 
Men denne far hade betett sig tyranniskt och okristligt, därav det hårda straffet. (E Österberg, 
Folk förr: Historiska essäer, Stockholm 1995, s 219.) 

27. Thunander 1992, s 28. 

28. 370619. Detta fall återkommer under "Äktenskapsbrott". 

29. 740318. 

30. K 740407, K 740505. 

31. Varken svärmodern eller hustrun namnges i protokollen. 

32. B Odén, "Relationer mellan generationerna: Rättsläget 1300-1900", Maktpolitik och husfrid: 
Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad, red. B Ankarloo, L 
Eliasson, K Salomon, S Tägil, Lund 1991, s 88; Gaunt 1983,s 159 ff. 

33. F Svensson, Konflikter mellan generationer i 1600- och 1700-talets Hälsingland (opubl. C-
uppsats vid Institutionen för historia, Umeå universitet, 1994). 

34. Odén 1991, s 91 ff. 

35. ibid, s 98. 

36. J Liliequist, "Hovrätternas brottmålsresolutioner som historiskt källmaterial", Rapport till XXI 
Nordiska historikermötet, Umeå 15-19juni, 1991 (opubl.), s 12. 

37. 320630. 

38. 340412. 

39. Gowing 1996, s 180. 

40. ibid, s 184. Ca VA av mannens "cruelty" gick till dom, för otrohet var siffran ca. 40 %. 

41. ibid, s 180. 

42. ibid, s 188. 

43. Med detta menar inte Amussen att det inte förekom våld som var slumpmässigt, men det föll 
under andra normer och accepterades aldrig. (S D Amussen, '"Being stirred to much 



unqietness' : Violence and Domestic Violence in Early Modern England", Journal of Women s 
History, 1994:2, s 72 ff, citatet från s 75.) 

44. Amussen, 1994, s 82. 

45. B Bergner, "Dygden som levnadskonst: Kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden", 
Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. E Österberg, Stockholm 
1997, s 123. 

46. Som motivering till detta ställningstagande gör hon i en not en analogi till "läpparnas 
bekännelse" av dagens jämställda samhälle. K Stadin, "Hade de svenska kvinnorna en 
stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat och konstruktionen av genus", Scandia, 199 7:2, s 
210. 

47. ibid, s 214 f. 

48. Bergner 1997, s 80. 

49. Stadin 1997, s 217. 

50. Magnusson 1996, s 22 f. 

51. Gowing 1996, s 4. 

52. Jämför hur det mer demokratiska hemmet används som metafor i 1900-talets demokratier, t.ex. 
i Per Albin Hanssons berömda folkhemstal från 1928. 

53. Österberg och Lindström 1988, s 50 ff, E Sandmo, Tingets tenkemåter: Kriminalitet og 
rettssaker i Rendalen 1746-97, Tingboksprojektet, Oslo 1992, s 92 f. 

54. Denna har dock utsatts för kritik, se t.ex. H Ylikangas, "What happened to violence?: An 
analysis of the development of violence from mediaeval times to the early modern era based on 
Finnish source material", Five centuries of Violence In Finland and the Baltic Area, 
Publications of The History of Criminality Research Project, Helsinki 1998, s 20 ff. 

55. Se t.ex. Lindström 1988, s 69 ff; Söderberg 1990; Sundin 1992, s 284 ff; E Österberg, "Kontroll 
och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid", Scandia, 1991:1. 

56. Liliequist 1998 a, s 22 f. 

57. Ylikangas 1998, s 94 ff. Jämför även diskussionen om civiliseringen mellan Hans Andersson 
och Johan Söderberg, där Andersson menar att ett tydligt brott i våldsbenägenheten kan skönjas 
på 1630-talet, alltså samtidigt som den tidigmoderna staten befäste sin makt, inte minst genom 
rättssystemet. (H Andersson, "Heder och civilisering", Historisk tidskrift, 1996:2, s 283 ff; J 
Söderberg, "Genmäle till Hans Andersson", Historisk tidskrift, 1996:2, s 286 ff.) 

58. Liliequist 1998 a, s 34. 

59. Se t.ex. E Österberg, "Brott och straff i svenska småstäder under medeltid och vasatid. Svensk 
kriminalitet i europeiskt perspektiv", Över gränser: Festskrift till Birgitta Odén, Lund 1987, s 
486. 

60. Taussi Sjöberg 1992, s 165 f. 

61. G Andersson 1998, s 130 f. 

62. Jarrick och Söderberg 1998, s 62. 

63. H Andersson, "Genus och rättskultur: Kvinnlig brottslighet i stormaktstidens Stockholm", 
Historisk tidskrift, 1995:2, s 144 ff; H Andersson 1998, s 76 ff. Någon utförligare diskussion om 
att underklassens kvinnor antingen ökade i antal, ell er blev mer våldsbenägna, förs inte. 
Christina Ungers undersökning av de fattiga i Stockholm visar att vid mitten av 1600-talet var 
kvinnorna i klar majoritet bland dem som fick fattighjälp eller greps vid razzior för lösdrivare. 

— 197 — 



64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

(C Unger, Makten och fattigdomen: Fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm, 
Stockholm 1996, s 249, 276.) 

320406, 320514, 320630, 330327, 330909, 340412, 340526, 340816, 340818, 341008, 
341027, 341229, 350506, 350713, 351017, 361003, 370321, 370417, 370619, 371004, 
371120, 380305, 380716, 380812, 390320. 

320630, 330327, 340526, 341229, 350506, 370619. 

341229. 

370619. 

340526. 

340816, 340818, 380716. 

351017, 371004. 

341027, 341229, 380305. 

370417, 380812. 

340412. 

371120. 

350713. 

K 751026. 

971218. 

751220. 

K 971109, K 971111. 

K 751207. 

K 751214. 

K 730225, K730722, 740709, 740711. 

G Andersson 1998, s 141 ff. 

E Anners, Humanitet och rationalism: Studier i upplysningstidens strafflagsreformer — 
särskilt med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning, Stockholm 1965, s 29, 106 ff. 

G Andersson 1998, s 143 ff. Rätten ansåg sig inte finna stöd för att fälla kvinnan för barnamord, 
med hänvisning till gällande lagar och förordningar. Kopplingen mellan ogift mor och andra 
synder var inte given. I detta sammanhang menar Andersson att rätten ansåg det vara viktigare 
att reintegrerà ogifta kvinnor sedan de fått utstå kyrkligt och världsligt straff för sitt handlande, 
än att misstänka dem för andra synder. Just det faktum att rätten hänvisar till gällande 
lagstiftning i sitt beslut menar jag oc kså kan förklara deras skeptiska inställning; möjligen 
förelåg inte samtliga graverande omständigheter som barnamordsplakatet räknade upp i detta 
fall (dolt havandeskap, enslig födsel, etc). 

970216. 

970503. 

970607. 

M Sjöberg och B Björnfot, "Ensamma med skammen: Barnamörderskor i Västernorrlands län 
1861 -90", Historisk tidskrift, 1980:3. 

I Lövkrona, Annika Larsdotter, Barnamörderska: Kön, makt och sexualitet i 1700-talets 
Sverige (bokmanus, under utgivning, Historiska Media i Lund, mars 1999) , kap 6. Se även 
Thunander 1992, s 63. 

— 198 — 



91. K Jansson, "Kvinnofrid ur olika perspektiv — våldtäkt, kvinnorov och andra sexuella 
övergrepp cirka 1600-1900", Kvinnorna och rätten: Från stormaktstid till rötsrättsstrid, 
Uppsala 1996, s 67 ff. 

92. MEStLEB. 11. 

93. 1734 års lag MB. 22:1,2. 

94. Dag Lindström har dock funnit ett fall av våldtäkt i Stockholm år 1617, där en prostituerad 
kvinna utsatts för våldtäkt av tre soldater, och där soldaterna dömdes för brottet. Kvinnan var 
gift och det var enligt Lindström antagligen därför som männen dömdes. Kvinnan avvisades 
från staden. I ett annat våldtäktsmål frikändes två våldtäktsmän p.g.a. att kvinnan var 
prostituerad, med motiveringen att den som ger sig själv inte kan tvingas. Även denna kvinna 
avvisades från staden. (Lindström 1988, s 100 f.) 

95. Jansson 1996, s 74 ff. 

96. Att det kunde handla om våld och tvång i relationen mellan husbonden och hans piga (d.v.s. vid 
enkelt hor), framgår av Thunander 1992, s 58 ff. När det gäller gifta par bör det påpekas att både 
mannen och kvinnan hade närvaroplikt i sängen, men för mannens del kunde det ju inte bli fråga 
om våldtäkt. 

97. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 125 f. 

98. Johansson 1997, s 32 ff. 

99. I Nordin-Grip, Skrifter av Eric Wennœsius: I. Etthundrade kling-dichter, utgivna och 
kommenterade av Ingeborg Nordin-Grip, Uppsala 1934, s 16. 

100. ibid, s 19. 

101. ibid, s 25, 138. 

102. Bergner 1997, s 117 f. 

103. Taussi Sjöberg 1988, s 53 ff. 

104. MEStLGB. 3:1. 

105. Taussi Sjöberg 1992, s 160 ff samt Sundin 1992, s 128 f och s 324 ff. Se även Seppo Aalto, som 
undersökt hur kontrollen gick till i Finland. På 166 0-talet hade staten övertagit ansvaret fr ån 
kyrkan. Prästernas uppgift var nu att lämna in listor på "syndare" till rätterna. (Aalto 1996, s 255 
f.) För en nordisk forskningsöversikt, se G A Gunnlaugsson, "Sedlighetsbrott i Norden 1550-
1850", Normer og social kontroll i Norden ca. 1550-1850: Domstolene i samspill med 
lokalsamfunnet, Rapport II, Det 22. nordiske historikerm0te, Oslo 13.-18. august 1994, red. K 
T0nnesson, Oslo 1994. 

106. MEStLÄB. 13. 

107. MEStLÄB. 14, MELLÄB. 17:1. 

108. MEStL GB. 2:4. 

109. Sjögren 1900 (Band I), s 148. 

110. Sjögren 1900 (Band I), s 152 f. 

111. Sjögren 1900 (Bandi), s 155. 

112. Sjögren 1900 (Band I), s 196 f. 

113. 1734 års lag ÄB. 8. 

114. 1734 års lag GB. 5:1. 

115. 1734 års lag MB. 22:5. 

— 199 — 



116. 1734 års lag MB. 53:1,3,4,6. 

117. Sundin 1992, s 317 ff. 

118. Sundin 1992, s 327. 

119. Taussi Sjöberg 1992, s 160 ff. Jämför Pylkkänen 1994, s 380; Aalto 1996. 

120. 311015,320525,321217,330211,340818,350511,350711,361003,361013,370213,380113. 

121. 330122,350528. 

122. 360516. 

123. 350318. 

124. 321217. 

125. 340818,341105,360113. 

126. 330211. 

127. 360113. 

128. 350506. 

129. MEStLÄB. 13. 

130. 320217,350528,350711. 

131. 330122. 

132. 350528. 

133. 340818,370213,380113. 

134. Antagligen MEStL ÄB. 13. (361005). 

135. Kvicksilver användes som fosterfördrivningsmedel. 

136. 330211. 

137. 370213. 

138. 311015,350511. 

139. 340418,341105. 

140. 360113. 

141. 330211. 

142. 971115. 

143. 7304095, 730419, 730607, 751002, 970329, 970424, 970816, 970821. 

144. 970329,970821. 

145. 730208, 730503. 

146. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 129. 

147. Lyndal Roper har visat att reformationen i Augsburg medförde en annan syn på prostitution. 
Stadens bordell stängdes, och den uppdelning som funnits mellan prostituerade o ch icke 
prostituerade blev mindre tydlig än tidigare. (Roper 1991, s 126 ff.) 

148. C Blom, "Torsk-Margareta, Strumpefots-Karin och Tjocke-Sara: Om kvinnorna på samhällets 
botten, Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnorna i stormaktstidens Sverige, red. E Österberg, 
Stockholm 1997, s 246. 

149. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 184 ff, citatet från s 186. 

150. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 186 ff. 

— 200 — 



151. Sundin 1992, s 319 ff. 

152. M Lindstedt Cronberg, "Att försonas med Gud och hans heliga församling", Jämmer dal och 
fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. E Österberg, Stockholm 1997, s 203 ff. 

153. Se t.ex. JE Albertini, H ortulus Muliebris: Thet Qwinlige könets Lust-Gård, Göteborg 1675; 
Rodhe 1923, s 387. 

154. Se t.ex. Jarrick 1998, s 42 ff. 

155. Furuhagen 1996, s 173 ff. 

156. Gaunt 1983, s 23 ff. 

157. Nordin-Grip 1934, s 24. 

158. 970306. 

159. 970510. 

160. ULA, UDA E V : 45.1 , s 1347, 1397. 

161. MEStLGB. 10. 

162. MEStL ÄB. 9, MELL GB. 11, KrLL GB. 11. 

163. KrLL TjB. 1. Se diskussionen mellan Lizzie Carlsson och Ragnar Hemmer om tolkningen, där 
de diskuterar om stadgandet även innefattar hor, vilket Carlsson enligt min mening övertygande 
argumenterar för. (L Carlsson, "Pliktpallen i belysning av medeltida skamstraff', 
Kyrkohistorisk årsskrift, 1957, s 29 f; R Hemmer, "Kristofers landslag tjuvabalken 1: Ett 
genmäle...", Kyrkohistorisk årsskrift, 1958, s 154 f; L Carlsson, Tolkningen av tjuvabalken 1 i 
Kristofers landslag: En replik...", Kyrkohist orisk årsskrift, 1958, s 156 ff.) Jämför även med 
Arthur Thomsons studier av rättspraxis, där han noterat att man även i städerna hänvisade till 
tjuvabalken vid hanteringen av horsbrott. (A Thomson, Stöld av annans hustru, Kristoffers 
landslag tjuvabalken kapitel 1, Lund 1963) . 

164. Sundin 1992, s 128 f; RThunander, Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och brottmålen 1635-1699, 
Stockholm 1993, s 97 ff. 

165. Sjögren 1900 (Band I), s 171. 

166. Sjögren 1900 (Band I), s 125. 

167. Sjögren 1900 (Band I), s 225. 

168. A-S Ohlander, "En latent struktur av våld: Kriminaliseringen av offret exemplifierad ur svensk 
rättshistoria", Manliga strukturer och kvinnliga s trategier: En bok till Gunhild Kyle, red. A 
Göransson och B Sawyer. Göteborg 1987, s 232. Jämför även Lindstedt Cronberg 1997 a, s 242. 

169. Sjögren 1900 (Band I), s 236. 

170. Sjögren 1900 (Band I), s 269. 

171. Sjögren 1900 (Band I), s 299. 

172. Sjögren 1900 (Band I), s 299. 

173. 1734 års lag GB. 13:1. 

174. 1734 års lag MB. 55 och 56. 

175. 350506, 370415 (Gift köpman från Lübeck med ogift "kona" med ett tidigare 
utomäktenskapligt barn), 370621 (Elies Brun hade begått flera brott, bl.a. övergett sin hustru för 
en änka och rymt till Norge. Han hade dömts för två lägersmål tidigare), 371009. 

176. 350506. 

— 201 — 



177. HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet. Register över Svea hovrätts utslag i 
kriminalmål, 1635-1707, Avskrifter, 3 oktober 1635. 

178. 371009, HLA, Gävleborgs länsstyrelse, Landskansliet. Register över Svea hovrätts utslag i 
kriminalmål, 1635-1707. Avskrifter, 24 oktober 1637. 

179. 750330, 750419, 750419, 750419. 

180. Heder, ära och skam har studerats inom antropologisk forskning, se t.ex. P Bourdieu, Algeria 
1960: The disenchantment of the world. The sense of honour. The Kabyle house or the world 
reversed, Cambridge 1979, s 95 ff; Honorand shame and the unity of the Mediterranean, ed. D 
Gilmore, Washington 1987. 

181. Se t.ex. D Lindström, "Hushåll, heder och ära: Om arbete och vardag i den medeltida och 
tidigmoderna staden", Bryta, bygga, bo: Svensk historia underifrån, red. G Broberg, U 
Wikander och K Åmark, Stockholm 1994, s 73 ff. 

182. Jämför med redogörelsen under "legalt våld". 

183. Jarrickoch Söderberg 1998, s 165, 221. 

184. Liliequist 1991, s 46. 

185. J Liliequist, Ära, m anlighet och våld: En studie av kulturella ideal och konflikter i södra och 
mellersta Norrland 1541-1750 (opublicerat manuskript, Umeå 1998). 

186. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 210. 

187. MEStL RB. 31:1 (Med förvunnen menas överbevisad). 

188. G Andersson 1998, s 155 ff; H Andersson "Bland tjuvkonor och hundsfottar: 
Hedersuppfattningen i stormaktstidens Stockholm", Karolinska förbundets årsbok, 1994, s 26 
ff; Lindstedt Cronberg 1997 a, s 218 ff; Jarrick och Söderberg 1998, s 44 ff; Furuhagen 1996, s 
158 f; Taussi Sjöberg 1996, s 130 ff; Liliequist 1998 b. Studier av engelska och amerikanska 
förhållanden visar också hur nära kvinnans ära förknippades med hennes sexualitet, se t.ex. L 
Gowing, "Language, power, and the law: women's slander litigation in early modern London", 
Women, crime and the courts in early modern England, ed. J Kermode and G Walker, London 
1994, s 29 ff; M B Norton, "Gender and defamation in seventeenth-century Maryland", William 
and Mary Quarterly, 44,1987, s 5 ff; J Sharpe, "Defamation and sexual slander in early modern 
England: The Church Courts at York", Borthwick papers, 58, 1980, s 10 ff. 

189. Åtminstone enligt Hans Anderssons siffror, från tidigt 1600-tal till tidigt 1700-tal. Arne Jarricks 
och Johan Söderbergs undersökning visar att män och kvinnor i ungefär lika hög grad använde 
rätten år 1681 för att återupprätta sin heder och ära, medan männen dominerade 
ärekränkningsmålen 1780. (H Andersson 1998, s 127 f.; Jarrick och Söderberg 1998, s 44 och 
151.) 

190. H Andersson 1998, s 25; Jarrick och Söderberg 1998, s 26.1 huvudstaden fanns antagligen fler 
ogifta kvinnor än på andra håll, som saknade såväl giftoman som manlig hushållsföreståndare. 

191. M Svahn, Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen: Skällsord, stereotyper och 
könskonstruktioner, (under utgivning, Carlssons bokförlag 1999). 

192. På 1630-talet var män kärande i 25 fall (310807, 311015, 320118, 320406, 320407, 321027, 
330122, 330615, 340329, 340412, 340423, 341027, 341206, 350302, 350318, 350402, 
350627, 360402, 360902, 361003, 361115, 370113, 370213, 370619, 380716, 380828, 
381208). Antalet kärande och svarande kvinnor (om man räknar med dem som företräddes av 
sina målsmän) var 20 respektive 21 (plus ytterligare två vid ett tillfälle) stycken (se not 224). 
Jämförs detta med åren 1673- 1675, var antalet män som ansåg sig vara kränkta 30 styck en 
(730412, 730604, 730614, 730709, 730821, 730712, 730902, 730905, 731222, 740527, 
740615,750104, 750428,750616,750802, 750809,751124,751127,K 730527, K 730710, K 

— 202 — 



730902, K 7 31021, K 7 31106, K 7 31114, K 7 31116, K 740120, K 740618, K 750105, K 
750727, K 750812, K 7 51026) och kvinnor 10 stycken (730506, 730821,750116, 750417, 
751220, K 730318, K 730918, K 731021, K 731030, K 731104, K 750826). 

193. Sandmo 1992, s 62 f. 

194. Se t.ex. 361005, 730604. 

195. 320527. 

196. 310427. 

197. Hans Ryttare hade sagt att Hans Kroger hade suttit i helvetet när han satt i en kommissorialrätt, 
påstått att han med sitt votum (sin röst) hade hjälpt till att befordra den nuvarande kyrkoherden 
till staden, samt att han sagt upp sitt borgerskap. Enligt rätten hade inte dessa anklagelser skadat 
Krogers ära eller goda rykte och den fann inget stöd i lagen för att bestraffa Ryttare. Men Kroger 
hade "ändå känt sig injurerad" och därför skulle Ryttare betala en halv tunna råg till hospitalet. 
Därefter förbjöd rätten parterna att träta mer, vid vite. (750417, 750428, 751124, 751127). 

198. 730604,730607. 

199. K 970126, K 970126. 

200. K 971109, K 971111. 

201. K 730312. 

202. 311015. 

203. 360902. Vad denne bödel skulle göra framgår inte av protokollen. Skulle han än en gång försöka 
förmå pigan att bekänna vem som var barnafadern? 

204. 361006. 

205. 370113. 

206. 370213. 

207. 350318. 

208. 310907. 

209. 730319. 

210. 751002. 

211. Hans bror Per var gift med Mårtens hustrus syster. 

212. 350511. 

213. 360402. Vad dessa gruvliga eder hade bestått i kan man bara spekulera om. I april 1637 dömdes 
en "lös kona", Margareta Andersdotter från Österbotten , för hor tillsammans med en gift 
köpman från Lübeck. Var hon densamma som den Margareta jag berättat om i texten? 
Upplysningen att den "lösa konan" kom från Österbotten gör inte sambandet troligt. Däremot 
pekar rättens notering om att den hon sedan tidigare hade ett utomäktenskapligt barn med en 
båtsman mot att det kan handla om samma kvinna. (370415). 

214. En änka hade kallats för hora av en man, men han förklarade att han bara sagt så för att änkan 
tidigare hade kallat honom för tjuv och skälm (360709). En änka hade skällts för tjuv och hora 
av en hustru (351125). 

215. En man hade kallat modern för rocktjuv och kläderappare. Hon hade haft en rock i pant, som 
hon nu sålt. Dottern hade han kallat för hora och påstått att hon haft samlag med en soldat i en 
bod (750417), tjuv och hora (750826). Hans Kroger hade kallat bergmästare Albrekt Behm för 
galgristare och hora (730412). 

216. 380828. 

— 203 — 



217. 350318. 

218. K 731021, K 731113. 

219. M Svahn, "Har ordet hora i alla tider haft samma betydelse?", Studier i svensk språkhistoria 4, 
Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia, Stockholm 1-3 
november 1995, utgivna av Patrik Åström. MINS 44, Stockholm 1997, s 180 ff. 

220. Liliequist 1998 b. 

221. A Thomson, "Från 'horpall' till 'tjuvpall'", S aga och sed, 1967, s 22. 

222. Lindeberg 1934, s 61. 

223. Sjögren 1901 (Band III), s 207. 

224. Under 1630-talet kärade sju män för sina hustrur (320118, 320525, 340816, 341008, 361003, 
371120,380305, 380414). Två män svarade för sina hustrur (320527, 380305, 380414). Av de 
kärande kvinnorna som företrädde sig själva var sju änkor, tre hustrur och tre ogifta (310810, 
320514, 320630, 330211, 340526, 341008, 341229, 350318, 350511, 351125, 360709). De 
svarande kvinnorna som företrädde sig själva utgjordes av två änkor, fjorton hustr ur och tre 
ogifta (311015 (två ogifta och en hustru), 320118, 320514, 320525, 320630, 321027, 330615, 
340526, 340816, 341008, 341229, 350318, 351125, 361005, 371129). 

225. K 970819, K 970826. 

226. Gowing 1996, s 185 ff. 

227. Gowing 1996, s 192 f. 

228. SAOB: sexualitet; M Foucault, Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta, Stockholm 1980, s 44. 

229. E Österberg, "Förbjuden kärlek och förtigandets strateg i: När Ulrika Eleonora gifte sig med 
Maria", Jämmerdal och fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. E Österberg, 
Stockholm 1997, s 282 f. Det finns mycket få rättsfall, där manliga homosexuella handlingar 
var föremål för rättslig prövning. Detta har Jonas Liliequist diskuterat utifrån såväl ett 
konstruktivistiskt som essentialistiskt perspektiv. Tystnaden i diskursen kring homosexuella 
handlingar, enligt Liliequist en medveten tystnad i 1734 års lag, avspeglades antagligen i en 
torftig praktik. (J Liliequist, "Staten och 'sodomiten' — tystnaden kring homosexuella 
handlingar i 1600- och 1700-talets Sverige, lambda nordica, 1995:1-2, sii ff.) När det gäller 
sexuella relationer mellan kvinnor blir Liliequists slutsatser annorlunda. Med exempel från 
underrätterna menar han att det fanns en folklig föreställning om att kvinnor kunde ha erotiska 
relationer med varandra, men eftersom likhetstecken sattes mellan penetrering och kö ttslig 
beblandelse i den juridiska diskursen, blev inte sådana relationer föremål för hovrätternas 
prövningar. (Liliequist 1997, s 19 f.) 

230. I Lövkrona, "Suktande pigor och finurliga drängar", Åtskilja oc h förena: etnologisk forskning 
om betydelser av kön, B Lundgren, I Lövkrona, L Martinsson, Stockholm 1996, s 138 ff (citatet 
från s 139). 

231. Ett exempel finns dock, och där var modern kärande. Hon hade också blivit utsatt för 
"otidigheter" och anklagats för stöld. (750417:14). 

232. Jfr. även t.ex. Jarrick och Söderberg, s 44 och 151, som också visar att ett fåtal män kallades för 
horor. 

233. Jämför med Lyndal Roper som visar att i Augsburg var männens ära nära förknippad med arbete 
och sexualitet (åtminstone när det gällde gifta män). (Roper 1991, s 36 ff.) 

234. 740627, 750505, 751117. Jämför även med Lyndal Roper, som har funnit att alla 
skråmedlemmar i Augsburg skulle vara av legitim börd. (Roper 1991, s 36 ff.) 

235. Lindström 1994 a, s 536. 

— 204 — 



236. Lindström 1994 c, s 79. 

237. K 730318. 

238. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 208. 

239. 731119. Som vi såg hade borgarna tidigare sagt att de inte ville piska en hora, men väl straffa en 
tjuv. 

240. 730918,731030,731104. 

241. 740406,740408. 

242. 751220. 

243. 730506. 

244. 750116,750120. 

245. Uppsala universitetsbibliotek, Emanuel Linderholm 84: Handlingar till häxprocesserna i 
Sverige, Gävle, Avskrifter. 

246. 750616. 

247. t.ex. 360402. 

248. 730905. "Simpa till Spanien" var kanske en rest från när skeppet Gefleborg blev beslagtaget i 
Spanien (se inledningskapitlet). 

249. Liliequist 1998 b, s 13. 

250. Britt Björnfot och Marja Taussi Sjöbergs undersökning av barnamord i Ångermanland och 
Medelpad på 1800-talet har visat att där antalet utomäktenskapliga barn var lågt, var 
barnamordsfrekvensen hög; betydligt högre än där den utomäktenskapliga sexualiteten var mer 
utbredd och tolererad. (Björnfot och Sjöberg 198 0) 

251. Amussen 1994, s 83. 

252. M Hunt, "Wife Beating, Domesticity and Women's Independence in Eighteenth-Century 
London", Gender and History, 1992:1, s 14 ff. 

253. A J Hammerton, Cruelty and Companionship: Conflict in Nineteenth-Century Married Life, 
London 1992, s 166. 

254. E Lundgren, Gud och alla andra karlar: En bok om kvirmomisshandlare, Stockholm 1992. 

255. Thomas 1959, s 203. 

256. Marie Lindstedt Cronbergs resultat tyder på detta. När fadern blev ointressant minskade också 
kravet på männens ansvar för sin sexualitet. (Lindstedt Cronberg 1997 a, s 181). 

257. Lindstedt Cronberg 1997 a, s 106; Thunander 1992, s 58; Thunander 1993, s 95 ff. 

258. Lindstedt Cronberg 1997 b, s 218. 

259. Ankarloo 1993, s 74 ff. Citatet är hämt at från trolldomspro cesserna i Gävle. (750324.) Den 
lustfyllda övernaturliga k vinnan var ett tema i folktron, där det beskrivs hur hon lockade 
männen med sin sexualitet (t.ex. skogsrået), men i häxprocesserna var det alltså fråga om något 
annat. (G Granberg, Skogsr ået i yngre nordisk folktradition, Uppsala 1935, s 243 ff.) 

— 205 — 



— 206 — 



Kapitel 6 

SLUTDISKUSSION 

Ragvel till sin blivande svärson Tobias: 
"Tobias, jag giver dig min dotter här, 

I Guds fruktan älska henne och hav henne kär. 

Hennes forman och huvud du vara skall, 

Till goda seder henne regera och halt. 

Förtryck icke henne, som en tyrann, 

Till förbättring skall du vara hennes man. 

Enom fromom man, det ju icke höves, 

Att hans hustru honom alltid bedröves. 

Du skall henne älska, och vara henne god, 

Ty hon skall vara ditt kött och blod. 

Ingen plägar sitt kött förkasta, 

Sin hustru skall och ingen skämma eller lasta. 

Hennes svaghet skall han skyla och försvara. 

Så finnes han henne, en trogen man vara. 

Det bör och mannen veta och lära, 

Att kvinnan hon är mannens ära. 

Ty kan ingen man, det väl betäma (anstå, passa) 

Att han skulle själv sin ära skämma." 

Ragvel till sin dotter Sara: 
"Sara, min dotter, du hör och här till, 
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Vad nu din fader dig lär vill. 

Jag giver nu dig i mannens våld 

Ty skall du härefter hava återhåll 

av mycket som du förr plägade göra, 

din man skall du nu lyda och höra. 

Det plägar kvinnorna, mycket pryda, 

att hon vill sinom man lyda. 

Kvinnan är skapad för mannens skull, 

ty skall hon honom vara trogen och huld. 

För arbete skall hon sin kropp ej skona 

Ty en idkosam kvinna, är mannens krona. 

Sina barn och husfolk skall hon väl tukta, 

Och lära dem Gud, med vördnad frukta. 

I sitt hus skall hustrun vara mest, 

ty hemma kläder hon allra bäst. 

Sitt husfolk skall hon föda och nära, 

Ty kallar David hustrurna husets ära." 

Citatet ovan kommer från Tobie Comedia från 1550, där fadern Ragvel ger bort sin 
dotter Sara till Tobias.1 Olaus Petri brukar stå som dramats författare.2 Olaus Petri 
var reformatorn som hade följt Luther på resor och som fick Gustav Vasas öra att 
påbörja reformationen i Sverige. Skådespelet följer i stort sett Bibeln och var i hu
vudsak skriven för utbildning, av präster får man förmoda. Det utgavs i flera uppla
gor under 1500- och 1600-talet.3 

I dramat ska mannen och hustrun uppfylla vissa plikter, som skiljer starkt mel
lan dem båda. Det hierarkiska budskapet är tydligt. Medan Tobias förmanas att inte 
gå för hårt fram mot sitt eget "kött" som han uppmanas älska, befalls Sara att lyda 
den man hon är skapad för och att uppfylla sina husmorsplikter. Positionerna är 
givna av Gud. 1864 gjorde Gustaf Ljunggren en analys av dramat och han framhål
ler denna scen som en av de mest lyckade i hela stycket med sin "pregel af gammal
dags trohjertad fromhet och sund sedlig uppfattning af äktenskapet..."4 Skillnaden 
mellan min och Ljunggrens tolkning av budskapet är ett tydligt exempel på hur oli
ka utgångspunkter påverkar vad man läser in i en text och hur tidsbunden forskning 
kan vara.5 

I denna avhandling har kvinnors rätt i staden Gävle under stormaktstiden stude
rats. Särskilt i kapitel 2, om ägande och giftermål, har perspektivet varit jämföran
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de, i förhållande till lagstiftning och praxis på landsbygden. När det gäller arv, gif
torätt och gemensam/enskild egendom i äktenskapet, var skillnaderna stora mellan 
stad och landsbygd. Människor i staden hade andra möjligheter än ägande av fast 
egendom för att skapa sig ett välstånd, genom exempelvis rörligt kapital, förbin
delser och utbildning. I staden ärvde söner och döttrar lika, på landet ärvde söner 
2/3 och döttrar 1/3.1 staden var giftorätten häften av boet för mannen och hustrun. 
Såväl den ärvda som den förvärvade egendomen var gemensam. På landet hade 
inte mannen och kvinnan giftorätt i den andres a rvegods. Giftorätten fördelades 
inte heller lika, utan kvinnor hade 1/3 och män 2/3 giftorätt i boet. Kvinnan hade 
dessutom rätt till en morgongåva som hon fick av mannen. 

Mycket var dock lika. Både kvinnor och män kunde medföra resurser till äkten
skapet på flera sätt: med hjälp av medgifter, morgongåvor, arv, egna ihopsparade 
medel, genom yrkesskicklighet och eget arbete, samt genom kontakter och nät
verk. Ofta grundades ett nytt hushåll. Ekonomin vilade på produktionen inom hus
hållet, där kvinnor och män svarade för olika delar. Hierarkin mellan könen inprän
tades inom hushållskontexten, vars grund alltså utgjordes av det gifta paret. 

Reproduktionen av underordningen, det ständiga återskapandet av genussyste-
met tar sig en mängd uttryck. Äktenskapets styrka som grundläggande ordning i 
samhället under den här perioden kan knappast underskattas. Jag vill hävda att äk
tenskapet låg till grund för kontrollen av kvinnor. När man studerar genus kan detta 
göras på olika nivåer, t.ex. på kollektiv- eller individnivå. Äktenskapet var förstås 
både och, men främst en relation mellan individer. Relationen var hierarkisk och 
omgärdad av en rad regler, normer och föreställningar om vad som var rätt och rik
tigt. 

Genom att ogifta kvinnor var så ekonomiskt och rättsligt sårbara och i stort sett 
saknade möjligheter till mer än att arbeta för sin överlevnad, låg det även i kvin
nans intresse att gifta sig, för att kunna etablera ett hushåll, skaffa barn, få status 
som gift kvinna. Om 1600-talskvinnan hade sexuella behov, vilket jag förmodar, 
och den enda legala och legitima heterosexuella sexualiteten fick ske inom äkten
skapet, måste det ha varit eftersträvansvärt att bli gift. Även för mannen var äkten
skapet viktigt, för att skapa kontakter och nätverk, för att komma i besittning av 
egendom, liksom för att etablera ett hushåll. Även mannens sexualitet skulle hållas 
inom äktenskapet. 

Ingående av äktenskap är en juridiskt bindande handling, men innehållet och 
innebörden är föränderlig. Man skulle kunna se giftermålet som ett livslångt kon
trakt, där såväl mannen som hustrun hade plikter och skyldigheter. Exemplet med 
makarna Ström visar hur oerhört utsatt kvinnan blev i äktenskapet om inte kontrak
tet uppfylldes. Det visar också att maktrelationer inte enbart handlade om "diskur
ser" eller "normativa nivåer". Underordningen kändes inpå bara kroppen när det 
gjordes tydligt vem som hade den yttersta makten i äktenskapet. Rättsväsendet 
hade trubbiga verktyg att stävja hustrumisshandel och männen var inte heller sär
skilt intresserade av att skydda kvinnan. 
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Kyrkan betonade två sidor av äktenskapet — hierarkin och tanken om konsen
sus. Mannen var kvinnans huvud, men äktenskapet skulle ingås av fri vilja och kär
lek och efter vigseln var paret ett "kött". Särskilt kyrkolagen är påfallande inriktad 
på makarnas konsensus. Med de medeltida världsliga lagarna är det annorlunda. 
Hierarkin betonades mer och intrycket av kvinnan som enbart en förmedlande länk 
mellan sin giftoman och make är dominerande. Denna bild förmedlas också i 1686 
års lagkommissions diskussion, även om också ömsesidigheten i äktenskapet beto
nades, åtminstone bland dem som krävde lika arv och giftorätt för kvinnor och 
män. Denna ömsesidighet, där man hävdade att kvinnan och mannen var olika av 
naturen, men att deras insatser för parets gemensamma bästa skulle värdesättas 
lika, är ett annorlunda sätt att tala om genus. Frågan är om idéerna var nya, men 
man kan åtminstone konstatera att de fördes fram av en ny och allt mer inflytelserik 
klass. Om lagarna säger oss något om synen på kvinnor, vill jag påstå att dessa tan
kar i viss mån också kan spåras i stadslagen, med dess lika arvs- och giftorätt, ge
mensamt ägande inom äktenskapet, och frånvaron av begränsningar av hustruns 
handel. Skillnaderna i lagstiftningen liksom diskussionen i lagkommissionen pe
kar mot att paret var och sågs som den centrala enheten i staden, medan männen i 
släkten, särskilt på den manliga sidan, hade en större betydelse på landet. Hustrun 
var närmare knuten sin man i staden och mannen var mer beroende av hustrun. För
hållandet var på sätt och vis mer komplementärt och mindre patriarkalt i staden än 
på landet. På landet var det avgörande för änkans välstånd om hon hade någon egen 
arvejord när mannen dog, därför var hennes släktlinjer bakåt betydelsefulla. I sta
den var det förstås en fördel om änkan ägde arvejord, men av lika stort, om inte 
större värde var att mannen hade kunnat driva en rörelse som inte behövt belånas 
alltför mycket. 

Maria Sjöberg har diskuterat landslagens arvssystem och synen på kvinnor och 
män. Kvinnor ärvde hälften mot män på landsbygden och detta kopplar Sjöberg till 
en syn på kvinnan som "halv" man. Min undersökning av såväl lagstiftning som 
praxis i städerna har visat att kvinnor och män ärvde lika. I lagkommissionen fram
fördes t.o.m. förslag på att lika arvsrätt skulle införas generellt. Sjöberg menar 
dock att man bör bortse ifrån stadslagstiftningen eftersom så få personer omfatta
des av denna, särskilt med tanke på att det hos präster och borgare var utbildning, 
burskap och skrårättigheter som var maktgenererande.6 Som min undersökning 
har visat, var dessa faktorer maktgenererande, men ägandet var också en viktig 
maktresurs för stadsborna. Detta var särskilt viktigt för kvinnor och då speciellt för 
änkor för deras möjligheter till försörjning. Handel och pantlåning kunde de ägna 
sig åt, men inte åt hantverk eller administrativa funktioner. 

Sjöberg har hämtat inspiration från Thomas Laqueurs periodisering enligt vil
ken man övergick från att se på kvinnor och män i grader till att tala om kön i arter. 
För hennes period skulle alltså gradskillnadstänkandet ha varit allenarådande. 
Hennes resonemang finner ett visst stöd i lagkommissionens diskussion, dock inte 
när det gäller synen på kvinnan som "halv man". Från förespråkarna för att mannen 
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skulle ärva dubbelt mot kvinnan betonades hierarkin, att mannen var mer värd än 
kvinnan. Däremot kan möjligen likaarvsförespråkarnas betoning på kompletteran
de olikheter mellan kvinnor och män stå för det nya. Detta inbegrep dock inte bio
logiska skillnader. 

En grundläggande fråga man bör ställa sig är också vad lagen kan säga oss om 
synen på kvinnan och mannen. Jag menar att lagen kan ge oss många kunskaper om 
kvinnors villkor och möjligheter, och har i denna undersökning exempelvis disku
terat om inte lagens mökränkningsbegrepp nyanserar bilden som tidigare forsk
ning har gett om synen på kvinnan som syndig och lustfylld under denna period. 
Lagen förmedlar att det var på mannens initiativ och under hans ansvar som samlag 
mellan ogifta skedde. Jag har också hävdat att mannen och hustrun var närmare 
knutna varandra i staden än på landsbygden och att släktlinjer bakåt var mindre be
tydelsefulla, utifrån arvs- och äktenskapslagstiftningen. Skillnader i egendomens 
betydelse, olika maktstrategier, annorlunda ekonomier etc. medförde förvisso 
skillnader mellan stad och land, men jag har svårt att tro att det existerade två helt 
olika diskurser om genus i stad och på landsbygd. Om man skulle använda samma 
analogier mellan lag och diskurs i staden som Sjöberg gör för landsbygden, skulle i 
så fall stadskvinnan vara lika "hel" som stadsmannen om man bara såg till ägande. 
Men eftersom kvinnor i stort sett saknade möjligheter till utbildning och formella 
skrårättigheter, skulle hon om man såg till dessa kriterier inte vara ens "halv". 

Likheterna mellan stad och land är däremot slående när det gäller civilståndets 
betydelse för kvinnans rättsliga ställning eller — annorlunda uttryckt; kvinnans 
förhållande till en man var av central betydelse. Målsmannen, giftomannen och 
förmyndaren hade makt över kvinnors egendom och kroppar. Inte heller i lagkom
missionen ifrågasattes dessa maktpositioner. 

Män och kvinnor hade sina givna platser, och särskilt mannen hade många ex
klusiva rum som var maktgenererande dit inte kvinnan hade tillträde. Rätten var ett 
manligt rum, med några dörrar öppna för kvinnor. Till den innersta kammaren kom 
de dock aldrig. De var inte rådmän eller borgmästare, inte heller värderingsmän el
ler gode män. Kvinnor förekom i rätten i många olika sammanhang. De var brotts
lingar och brottsoffer, vilket inte är förvånande, varken med tanke på lagstiftningen 
eller de sociala och ekonomiska villkor många kvinnor befann sig i. Kvinnor vitt
nade också och som jag har diskuterat var stadslagens begränsningar av vittnesmål 
inriktade på att definiera vilka män som skulle vara vittnesgilla i mål som gällde ci
vila tvister, inte att utesluta kvinnor från att avge sin berättelse i rätten avseende ex
empelvis stölder eller våldsbrott. 

När det gällde ogifta kvinnor var lagen mest intresserad av att reglera kontrollen 
över deras egendom och giftermål, inte deras eventuella deltagande i rätten som 
brottslingar, brottsoffer eller i löntevister. Ogifta kvinnor förekom också ytterst 
sällan i mål som rörde deras egendom. Från 1686 fick de möjlighet att förfoga över 
en egen ihopsparad egendom genom att testamentera bort den. Ogifta kvinnor fö
rekom i rätten när de blivit gravida utan att gifta sig med fadern. Under 1600-talets 
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första hälft var de inte straffansvariga om det var en förstagångsföreteelse. De som 
företräddes av giftomannen kunde tvärtom få både underhåll och delad vårdnad 
om barnet, d.v.s. kvinnan skulle ta hand om barnet till det blev tre år gammalt, man
nen till det blev sju år. Vid århundradets slut blev ogifta mödrar straffansvariga in
för världslig rätt för första resans lägersmål, vilket också fick till följd att giftoman
nens kontroll urholkades. 

Även hustrur förekom i rätten, dock inte när det gällde försäljning och förpant-
ning av fast egendom. Där hade deras män förvaltningsrätten även över deras, eller 
parets gemensamma, egendom. Vi kan se att hustrur slöt avtal. Det förekom att 
hustrurs rättsliga kapacitet ifrågasattes i rätten och då uppenbarades att utan man
nens medgivande var inte avtalen juridiskt giltiga. Man kan därför fråga sig varför 
hustrur fortsatte att handla, anställa tjänstefolk, ingå hyresavtal, låna och varför 
detta gjordes utan noteringar om mannens samtycke. Den främsta förklaringen kan 
sökas i det uppenbara — hustrurs dagliga verksamheter som matmödrar gav dem 
en mängd befogenheter. Dessa stod egentligen inte heller i strid med lagstiftningen 
— så länge det fanns en strävan från mannen och kvinnan mot deras gemensamma 
bästa behövde inte målsmanskapet manifesteras. Mannen och hustrun var beroen
de av varandra, de hade mycket gemensamt. Detta visas inte minst av att hustruns 
ära var betydelsefull för mannens egen ära och hans ställning i samhället. 

Änkor och änkors ärenden förekom flitigast i rätten i civilmål. Genom att inte 
ha någon levande man att personligen relateras till, varken målsman, förmyndare 
eller giftoman, kunde änkan agera utan att hennes rättsliga kapacitet ifrågasattes. 
Att ärendena till stor del handlade om deras avlidna mäns transaktioner eller om 
arv har förstås samband med att det är domböcker som har studerats, men också att 
änkors villkor i det ekonomiska samspelet var mer begränsade än mäns. Arbetsdel
ningen i hushållet medförde att änkan inte fortsatte att driva mannens verkstad när 
han dött. Änkorna var ensamma hushållsföreståndare som på grund av sitt kön ute
slöts ur de funktioner, grupper eller institutioner där villkor och spelregler för eko
nomiska relationer uppställdes. 

Min undersökning visar att kvinnor i något större utsträckning än män blev 
kränkta av tillmälen eller rykten som ifrågasatte den sexuella ärbarheten. Vanligast 
var dock att kvinnor sökte återupprätta sin ära när de blivit kallade för tjuv. Gifta 
kvinnor använde rätten om de blivit kallade för "hora", medan ogifta kvinnor befri
ade sig från rykten. Även män använde rätten för att försvara sig mot sådana kränk
ningar. Det kan antagligen kopplas till att de sexuella tillmälena faktiskt handlade 
om anklagelser för brott. Män pålades i lagstiftning och praxis att ansvara för sina 
handlingar för att upprätthålla den äktenskapliga normen. Med den mosaiska rät
tens införande 1608 blev straffen hårdare även för män när de begått horsbrott. 
Detta skulle man alltså kunna tolka som att den kyrkliga ortodoxin medförde att 
"the double standard" var mycket svagare under 1600-talet än både tidigare och se
nare. 
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Det vanligaste könsspecifika skällsordet var " skälm". Ordet användes aldrig 
mot kvinnor. Enligt Jonas Liliequist tyder tystnaden kring anspelningar på passiv 
homosexualitet i kränkande syfte på att det inte var en så stark dikotomisering i 
Sverige av kvinnlig respektive manlig sexualitet under 1600- och 1700-talet som i 
exempelvis medelhavskulturerna. När den konstruerade dikotomin mellan könen 
var mindre uttalad, kunde "ålder och arbetsliv spela en framträdande roll för kvinn
lig och manlig prestige och för hotet mot maskuliniteten..." 7 Sätter man in hans re
sonemang i denna avhandlings resultat, kan ytterligare en aspekt i konstruktionen 
av manlighet och kvinnlighet tillföras, nämligen mäns och kvinnors olika förhål
landen till rätten. Medan mannen var en självklar rättslig person, var aldrig kvin
nan det, inte ens som änka. Därför var heller aldrig ordet "skälm" hotande för kvin
nans heder och ära. 

I inledningen frågade jag hur genusrelationerna förändrades under perioden 
och vilka tänkbara förklaringar som kan finnas; statsmakten och kyrkan? krigen ? 
ekonomiska förändringar? rättsliga förändringar? Frågan om kvinnorna fick det 
bättre eller sämre under perioden är som jag diskuterade i inledningen beroende av 
val av ansats, grupp av kvinnor man studerar, tidsperspektiv. Jag tror inte att vi ska 
bli förvånade om vi i princip när som helst i historien kan hitta försämringar i kvin
nors ställning, åtminstone ur någon aspekt, eftersom kvinnlig underordning och 
manlig överordning ständigt reproduceras och förändras.8 Man kan också fråga sig 
om förändringar i genusrelationerna följde av andra genomgripande samhälleliga 
förändringar, om de var inbäddade i dem, eller om det var genusrelationerna i sig 
som drev på förändringar. Några genushistoriker har studerat förändring utifrån de 
två sistnämnda perspektiven. Lyndal Rope rs studie av reformationen i staden 
Augsburg är ett exempel. Hon menar att genusrelationerna inte påverkades av re
formationen, utan utgjorde dess kärna. Reformationens budskap om äktenskapet 
och kvinnans roll i hushållet var avgörande för dess genomförande.9 

Också i Sverige var det med betoning på äktenskapets norm som reformationen 
genomfördes, där stat och kyrka tillsammans svarade för kontrollen över befolk
ningen. Den ogifta modern började bestraffas, utomäktenskapliga barn miste sin 
arvsrätt, barnamorden ökade. Kyrkan betonade makarnas konsensus och gifto
mannens makt inskränktes. Reformationen innebar också kontroll av mannens 
sexualitet. 

Krigen och mansunderskottet medförde ett ökat antal ensamma kvinnliga för
sörj are. Den militära feodalstaten närde också aristokratin som genom betoning på 
patriarkal egendomsöverföring på flera sätt begränsade kvinnors tillgång till och 
kontroll över egendom. 

Statsmakten gynnade bruks- och handelsnäringen och de nya grupper som kom 
ur dessa verksamheter hade andra behov när det gällde förbindelser och kapitalets 
rörlighet än de som grundade sin makt på jordägande. Hustrun knöts allt närmare 
sin make, bort från sin fars och släkts kontroll. Mannen fick utökade befogenheter 
att sälja och förpanta jord. 



Förändringar i rättssystemet kom också att få betydelse för relationerna mellan 
kvinnor och män. I rättspraxis ser vi att änkor förekom mer sällan inför rätten i slu
tet av 1600-talet som självständigt agerande individer. Att allt fler kvinnor började 
företrädas av män i rätten mot århundradets slut var en konsekvens av att rätten 
professionaliserades och att det var män som förkroppsligade denna professionali-
sering, i kraft av sitt kön. Det manliga könet förknippades med en utvidgad, före
trädande, rättslig kapacitet. En kapacitet som ingen kvinna kom i närheten av. De 
kvinnor som inte hade möjlighet att låta sig företrädas fortsatte att komma inför rät
ten på egen hand. För ogifta kvinnor innebar 1600-talet stora förändringar i förhål
lande till rättslig kapacitet. De blev nu i några avseenden rättsliga subjekt. En indi
vidualiserad kvinna i en patriarkal värld var dock sårbar. Hon "behövde" sin manli
ga patriark, som både styrde och beskyddade henne. 

Blickar vi framåt mot 1700- och 1800-talet kan vi finna att kvinnors rättsliga 
ställning fortsatte att förändras. Ogifta kvinnor blev alltmer rättsliga individer. 
Med skråordningen 1721 fick de rätt att arbeta i hantverk, under 1700-talet kunde 
ogifta kvinnor bli myndiga på dispens, för att 1863 bli myndiga fullt ut. 

11734 års lag klargjordes hustruns rättsliga kapacitet på ett par punkter. Efter
som hon var under mannens målsmanskap, hade hon inte rätt att vara giftoman, 
inte heller att handla utan mannens vetskap. Inger Dübeck har uppmärksammat att 
mannens målsmanskap hade mindre med hustruns habilitet att göra på 1600-talet 
än på 1800-talet. I undersökningen av paret Ström visade jag att hustrurs rättsliga 
skydd samtidigt utvidgades under 1700-talet. Med 1734 års lag fastslogs gränser 
för hustrumisshandel. Hustruns samtycke krävdes vid försäljning, byte eller för-
pantning av fast egendom och förmyndare kunde utses för mannen om han slösade 
bort och drack upp boets tillgångar. Dessutom uppluckrades skilsmässolagstift
ningen. 

I ett längre perspektiv verkar kvinnor ha blivit mer lika varandra rättsligt sett. 
Skillnaderna mellan civilstånd minskade alltså i betydelse för kvinnors rättsliga 
ställning. Rosemarie Andersson har visat att änkor i Hälsinglands linnenäring 
kring sekelskiftet 1800 t.o.m. hade målsmän.10 Dessa förändringar skedde samti
digt som "gradskillnadstänkandet" minskade till förmån för ett tänkande om kön i 
arter. Alltså: Även om skillnaderna var enorma mellan olika sociala grupper av 
kvinnor, skulle man ändå kunna tänka sig att kvinnor alltmer kom att betraktas uti
från sitt kön — det andra — än tidigare. I den tidigmoderna diskursen om genusre-
lationerna var det hierarkin inom äktenskapet som betonades; var och en skulle be
finna sig på sin plats enligt Guds ordning. Hierarkin legitimerades genom tanken 
om det gifta paret som ett kött. När civilståndstillhörigheten minskade i betydelse, 
såväl rättsligt som ekonomiskt, behövdes en ny ideologisk överbyggnad. Det var 
skillnaderna, arterna som behövde artikuleras. Genom att betona isärhållningen, 
med hjälp av nya vetenskaper, och genom att göra skillnaderna essentiella, kunde 
maktrelationerna vidmakthållas. Mannen var fortfarande norm. 
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SUMMARY 

The Judicial Status of Women in 17th-century Gävle 

The purpose of the present dissertation is to investigate the judicial status of 
townswomen concerning matters of marriage and ownership of property, work 

and legal capacity, violence and sexuality, in both legislation and practice in 17th-
century Sweden. This is connected to more comprehensive hypotheses on power 
relations between women and men: How is the gender system reproduced during 
this period? Did any decisive changes in gender relations take place during this pe
riod, and if so, how should they be understood? 

The existing legislation of the time is studied, ie. the discrete urban laws (Mag
nus Erikssons stadslag) and rural laws (Kristoffers landslag), as well as the statutes 
and ordinances which complemented or changed the laws during the period under 
investigation. Church legislation is also analyzed. In 1686, a legal commission was 
appointed to draw up what would eventually be known as the "law of 1734". The 
minutes from its meetings have also been analyzed. 

The investigation of actual legal practice concentrates on the municipal court of 
the town of Gävle during the years 1631-39,1673-75 and 1697. Like the majority 
of Swedish towns, Gävle was small and rural, with a population between 1,500 and 
2,000 inhabitants, who earned its living through commerce, fishing and diverse 
trades. During this period, the administration of justice became increasingly pro
fessionalized and formalized, which is reflected in the protocols. Both administra
tive matters and civil and criminal cases are included in the study. Furthermore, 
real estate assessments and sales contracts from the years 1631 to 1659 are exami
ned, as well as estate inventories, population registers and accounting books. One 
of the chapters is a case study of the conflicts between the married couple Helena 
and Olof Ström in the years around 1700. They are followed through various judi
cial courts, in protocols from the municipal court, the cathedral chapter of Uppsala, 
the Svea superior court and the supreme court, as well as in other and economic 
source material from Gävle, up to the estate inventory after Helena's death in 1728. 

City dwellers had other opportunities for insuring their personal prosperity than 
owning property, eg. through working capital, connections and education. The dif
ferences between town and country were large as far as inheritance, the right to ma
rital property and joint/separate property in marriage was concerned. In the towns, 
sons and daughters inherited equally, while in rural Sweden, the son inherited two-
thirds and the daughters one-third. In the towns, man and wife were each entitled to 
half of the marital property. Both inherited and acquired property were held jointly. 
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In the countryside, neither the man nor the woman was entitled to the other's here
ditary estate. Nor was the marital property divided equally; women had the right to 
one-third and men two-thirds. The woman was also entitled to a "morning gift", 
which she received from her husband. 

During the 17th century, the aristocracy attempted various strategies for rein
forcing its power, including limiting women's rights to the possession and disposi
tion of land. The many wars of the day led to the appearance of a number of rich and 
powerful widows who threatened the patriarchal order, and their control of proper
ty was limited in different manners, including a change in the morning gift. How
ever, the reduction effected by the autocratic king Charles XI in the 1680s placed 
restrictions on the property ownership and power of the aristocracy. He also appo
inted the legal commission of 1686. 

The differences in how property was divided between women and men in rural 
Sweden was challenged by the legal commission, in favour of the regulations 
extant in the urban laws. It is apparent that the partisans of equal right of inheritance 
belonged to the upwardly-mobile bureaucratic class, who were familiar with urban 
law; they also were close to the king. Those who advocated that men should inherit 
more than women represented the interests of the property-owning, older aristo
cracy. However, both sides agreed that the woman was to remain under the guardi
anship of the man. The differences in legislation and the discussion among the 
members of the legal commission indicate that the married couple was seen as the 
central unit in the urban environment, while all the male members of the family, 
particularly those belonging to the paternal line, had greater importance in the co
untryside. The wife was more closely bound to her husband in the city, and the hus
band was more dependent upon the wife. Thus in its way, their relationship was 
more complementary and less patriarchal in the city than it was in rural Sweden. In 
the countryside, possessing inherited land after the death of her husband was essen
tial to the welfare of a widow. Therefore, her family connections backward in time 
were significant. In the city, it was naturally an advantage if a widow owned heredi
tary land, but of perhaps greater importance was whether her husband had been 
able to run a business that had not needed to borrow all too much money. 

According to the law, women could be prosecuted for the crimes they commit
ted. Fines were to be paid from her own fortune. In special cases, women were allo
wed to act as witnesses, and in practice, they were allowed to witness in criminal 
cases. In several of the rights or restrictions concerning women, there was no speci
fication of the civil status of the women as far as concerned wills, taxes, testimony, 
oath-taking etc. In other sections of the legislation, civil status played a significant 
role in the legal status of women. 

The legislation was more intent on regulating control over the property and 
marriages of single women than on limiting their participation in the courts. Single 
women or their guardians rarely appeared in Gävle court in matters concerning 
property. From this can be concluded that single women were not allowed to reap 



the benefits of their inheritance in practice; if they indeed possessed a larger fortu
ne, they were married off. 

According to the city law, the woman's mother and father acted as her guardians 
in instances of matrimony. On the other hand, the rural laws disqualified a widow 
from controlling the marriage of her own daughter. According to the church, a wo
man had the right to not acquiesce to marriage, but if she married without the con
sent of her guardian, she could forfeit her inheritance. The legal commission chal
lenged the urban law's regulation whereby the woman was granted equal status to 
her husband when their daughter was to be married off; the man was the sole guar
dian. This equality also disappeared in the law of 1734, according to which the 
father was to determine who his daughter would marry, though in consultation with 
the mother. 

The legislation presupposed that the man had administrative rights over the pro
perty of the woman, with certain restrictions. Married women did not appear as ac
tive parties in cases concerning property in Gävle, with the exception of a few who 
petitioned the court to demand their inheritance. Their husbands perceived proper
ty as held in common, and in their role as administrator, they almost always desig
nated their wives' inheritance as their own. When selling property, the wife provi
ded her consent, regardless of whether the property was inherited or acquired. 
However, wives whose husbands had accumulated debts were particularly vulner
able. They were dependent upon the good will of the debtors in the instance of their 
husbands' death, since the entire estate was responsible for any debts. 

Wives were under the legal guardianship of their husbands, who would take le
gal action and testify on her behalf. At the same time, there were several other regu
lations in the law which gave women the right to enter into contracts and appear in 
court. Wives appeared de facto in court as plaintiffs, defendants and witnesses. In 
criminal cases, wives appeared in court almost always on their own behalf as de
fendants. The rural laws placed limits on the business affairs of wives, but the ur
ban laws lack all restrictions. Wives could dispose over personal property, they 
could buy and sell, enter into debt, hire and dismiss servants. As long as it went un
challenged, it was taken for granted that when the wife entered into a contract, she 
was doing so with the approval and authorization of her husband, even when not 
explicitly expressed. However, wives did not always act in accordance with the 
wishes of their husbands, which is apparent in conflicts in the courts. 

Work and women's responsibilities have been seen as indicators of the legal ca
pacity of wives—that they appeared in court without the involvement of their hus
bands. Since the court met often, it ought to have occured that the husband was 
temporarily absent from home and the wife ran the affairs of the household herself, 
even in court. However, the spouses of leading men did not appear in court. My 
study shows that the court could challenge the legal capacity of the wife, and that 
even her husband or opponent could challenge her capacity. For the purpose of ha
ving a case or a debt payment deferred, a wife could refer to her husband and his gu



ardianship. The guardianship of the man also was the basis for the court's decision 
to grant the wife's request for a postponement. 

Whereas the freedom of action of unmarried women was restricted by guardi
ans, and the wife's by her husband, there was no such man to whom the widow must 
personally subordinate herself. Only in the division of an estate did legislation see 
fit to regulate control over the property of the children. This was particularly im
portant if the widow remarried, and beginning in 1669, a guardian would be appo
inted to protect the children's property. 

Widows "reacted" more often than they acted as far as concerns property, pro
bably because of the specific economic conditions under which they lived. Their 
legal capacity for entering into contracts on their own behalf was not challenged. 
On the other hand, they were never allowed to participate as valuers, witnesses, 
etc., and were thus prevented from influencing the rules of the economic game in 
which they were involved. 

Work was primarily regulated through guild orders and trade statutes which 
more or less shut women out entirely. The legal material illustrates only a minor 
portion of the kinds of work performed by women. As far as trades are concerned, 
women could work in fields which were close to home production, such as 
brewing, baking and slaughtering. Unmarried women appear mostly as maids in
volved in salary conflicts. Formal obstacles, financial difficulties and lack of for
mal education left widows with very few opportunities for continuing to run a de
ceased husband's firm. On the other hand, widows could become part-owners in 
companies and conduct trade if the economic conditions allowed. 

Large social differences existed among women in Gävle. While the widows 
whose cases were dealt with most frequently in the court were relatively well-off, 
the situation was different for wives and even more so for unmarried women and 
widows without assets. Affluent unmarried women did not appear in the court; 
either they were married off or under guardianship. The legal capacity of wives 
was dependent upon the husband's. As a rule, affluent wives did not appear in 
court. As far as widows are concerned, during the 17th century it became increa
singly common that they began being represented by male delegates, which can be 
explained by the professionalization of the courts. These widows possessed power, 
though not due to their work, but rather to their property ownership. They ceased 
appearing in the courts personally, which meant that when women actually were 
seen and heard in court, they were often destitute and not seldom criminal. 

Chapter Four, "Scenes from a Marriage", is an account and analysis of the con
flicts between the married couple Helena and Olof Ström. This case study betrays a 
multifacetted reality, where questions concerning ownership, work, authority and 
responsibility and matters concerning violence and sexuality emerge. 

It was rather unusual that a conflict between husband and wife made it to the 
courts. The reasons for this are numerous. The superiority of the man was written 
into the law and gave him the right to exercise this power over his wife, even 



through the use of violence. The man also had certain responsibilities, but these 
must be sought outside of the law, in a general consciousness about what was right 
and reasonable. Violence was to be kept on an acceptable level — a level which na
turally varied. 

In Chapter Five, "The Body and the Court", violence, sexual offences, slander 
and libel are investigated. It begins with an examination of crimes of violence in 
Gävle and a discussion of where the line between legal and illegal violence lay. Ille
gal violence decreased successively during the 17th century. Women were less pro
ne to violence than men. The violence perpetrated by men was as a rule more se
rious than women's. In these types of conflicts in Gävle, one generally kept to one's 
own sex. 

The fundamental view that it was legitimate to employ violence within the 
home has its origins in the perception that violence was allowed to be used by 
whomever ranked higher in the hierarchy. Servants were protected from serious vi
olence, but the legislation failed to delineate the limits for how far violence toward 
wives and children could go — unless the violent act in question led to death. 

Matrimony was the responsibility of the church. Here, one spoke rather of the 
"obligations" a man had toward his wife — who was his own "flesh" — than defi
ned exactly when a man crossed over the boundary of the acceptable. The woman's 
own actions — fulfilling her marital duties and remaining subordinate to her hus
band — were also significant. The court cases from Gävle show that the imple
ments available to the legal system for restraining wife-beating were very blunt. 
Only with the law of 1734 does a clear statement about the limits of violence emer
ge — one was not allowed to beat one's spouse bloody or cripple or maim her. 

According to the urban laws, only the parents themselves could sue one another 
in cases of the accidental death of a child through beating. If a mother had acciden-
tily smothered her child in her sleep, she was hardly punished at all. On the other 
hand, punishment for child murder was hard in other contexts, eg. when a single 
mother concealed her pregnancy, gave birth in secret and then killed the child. The 
hunt for baby murderers intensified when government control over extramarital 
sexuality increased. 

The punishment for rape was death, but obvious cases of violence and force 
were not defined as rape and the crime was unusual. Rape was not only aimed at the 
person of the woman in question, but also at her guardian. 

At the beginning of the 17th century, an unmarried woman was responsible for 
her own sexual actions before her father, the church and the surrounding society, 
but not before the state. It was the man who was ultimately responsible, at least if 
the woman was a virgin. Since marriage as an institution was so strongly emphasi
zed, men were not allowed to challenge its normative function and were thus pu
nished accordingly. However, when they were punished, they were not stigmatized 
in the way women were. On the contrary, through his power in belonging to the 
male sex, a man could make a "fallen" woman honourable by entering into matri
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mony with her. However, an "already-fallen" woman who had sexual intercourse 
with an unmarried man was punished by the courts and the man was fined a small 
amount. During the 17th century, a shift in concepts from mökränkning to lönska-
läge occured (ie. whereby the woman went from being considered innocent of any 
crime to being considered an accomplice), along with a sharpening of the puni
shment for women's extramarital sexuality. That she began to be punished for the 
offense of fornication can be interpreted that even a virgin could now take her own 
sexual initiatives. However, the man was never seen as the victim of a woman's 
seductions. 

With the introduction of Mosaic Law in 1608, the punishment for men who 
committed crimes of adultery became more severe. In other words, it could be said 
that under church orthodoxy during the 17th century, the "double standard" was 
much weaker than it was both before and after. 

My study shows that women were violated by invective or rumours about their 
sexual honour to a somewhat greater degree than men. Married women turned to 
the courts if they had been called a "whore", while unmarried women used them in 
order to restore their reputations. Men too used the courts in order to defend them
selves against similar verbal abuse. This can probably be explained by the fact that 
sexual invective amounted to accusations of criminal activity. However, women 
most often sought to restore their honour after having been called a thief. The most 
explicitly gender-specific insult was skälm [rogue]. The word was never used in 
reference to women. A rogue was dishonourable and had lost the given position 
that men had in society, particularly as a legal personage. Since women never had 
achieved that status, not even as widows, they were never called that name. It was 
more common that men represented their wives as plaintiffs rather than defendants 
in slander and libel cases. The honour of his wife was also significant to the man. 

The reproduction of subordination takes many shapes. I argue that during the 
period under investigation, matrimony was the basis for controlling women. Since 
unmarried women were so financially and legally vulnerable, largely lacking any 
other opportunities than working for a living, it was also in the interests of the wo
man herself to marry, in order to establish a household, raise children and achieve 
the status of married woman. Matrimony was impor tant to men, too, in order to 
make contacts and create a network, to acquire property, as well as to establish a 
household. Men's sexuality was also supposed to be expressed within the confines 
of marriage. Marriage was basically hierarchical, though built on an idea of con
sensus. One can see matrimony as a life-long contract, where both husband and 
wife each have duties and responsibilities. My case study of the Ströms shows just 
how vulnerable the woman could be if the contract was not fulfilled. 

Translated by Stephen Fruitman 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RA) 
Svea hovrätt, huvudarkivet 

Liber causarum 
Domböcker 

Justitierevisionen 
Diarier, utgående 
Registratur 
Besvärs- och ansökningsmål 

Länsräkenskaper 
Norrland, Mantalslängder, Gävle 
Västernorrlands län, Mantalslängder, Gävle 

Landsarkivet i Upp sala (ULA) 
Uppsala domkapitels arkiv (UDA) 

Protokoll 
Kopior av avgångna brev 
Gefiel 

Landsarkivet i Här nösand (HLA) 
Gävle stadsarkiv 

Domböcker 
Småprotokoll 
Koncept och registratur 
Koncept, brev till landshövdingen 
Skrivelser från Kungl. Majts. befallningshavare m.fl. myndigheter 
Magistratens inneliggande handlingar 
Bouppteckningar 
Räkenskaper 
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Gävleborgs läns landskontor 
Landsboksverifikationer 

Gävleborgs länsstyrelse, landskansliet 
Brev från hovrätten 
Register över Svea hovrätts utslag i kriminalmål, 1635-1707, Avskrifter 

Sehlberg, E, Gefle och dess slägter under 1600- och 1700-talen, 1:1-3,11:1-2. 

Gävle kommuns stadsarkiv 
Erik Wickbergs arkiv 

Forskningsarkivet, Umeå universitet (FAU) 
Svea hovrätt 

Renoverade domböcker (mikrofiche) 

Uppsala universitetsbibliotek 
Emanuel Linderholm 84: Handlingar till häxprocesserna i Sverige, 
Gävle, Avskrifter 

Tryckta källor och bearbetningar 
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Under 1500- och 1600-talet konsoliderades Sverige och en 
modern statsapparat växte fram. Staten stärkte sitt grepp 

om befolkningen med hjälp av bl.a. kyrkan och rättssystemet. 
Stormaktstidens kvinnor var beroende av män och för den en
skilda kvinnan var kopplingen till en man avgörande för hur livet 
gestaltade sig. Äktenskapet hade en central betydelse, för över
föring av egendom, för barnalstrande, för produktionen i hushål
let och för reproduktion av underordning. Kvinnans civilstånd 
var också betydelsefullt för hennes förhållande till rätten. I den 
här boken undersöks ogifta kvinnors, hustrurs och änkors rätts
liga ställning utifrån frågor om ägande och giftermål, arbete, 
verksamheter och rättslig kapacitet, våld och sexualitet. 
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