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1. Inledning 

Att bli instämd till rätten för att ha sårat någons ära genom okvädande ord eller förolämpande 

handlingar var under 1600-talet en vanlig företeelse. Äran hade en offentlig och kollektiv 

karaktär, det handlade om att försvara en bild av sig själv som i huvudsak var avsedd för 

andra.
1
 Pähr Hörn stämde Hans Reinbott och förde upp ärendet till rätten den tredje februari 

1680. Ett framträdande inslag i anklagelsen handlade om hur Hans berövat Pährs son hans 

mössa när de slagits mot varandra med värjor. Att mössan tillskrevs ett värde i situationen är 

en intressant sak som till viss del belyser personernas föreställningsvärld. Vad spelade mössan 

för roll och varför nekade Hans till anklagelsen? Föreliggande undersökning har för avsikt att 

studera mäns och kvinnors ageranden i konfliktsituationer för att belysa vad som var viktigt, 

sårande och hedersamt för dessa människor.       

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera mäns och kvinnors ord, handlingar och känslouttryck i 

konfliktsituationer i 1680-talets Gävle, och hur dessa kan kopplas till föreställningar om heder 

och ära, rätt och orätt och vad som ansågs vara manligt och kvinnligt. 

- Hur angrep man varandra, vilka ord yttrades, vilka handlingar förekom?  

- Hur förklarade man sina yttranden och handlingar? 

- Går det att urskilja någon skillnad i männens och kvinnornas ageranden? 

- Påverkade känslor personernas ord och handlingar? 

1.2 Källmaterial, källkritik och urval 

 Källmaterialet som ligger till grund för föreliggande undersökning består av utvalda 

domboksprotokoll från Gävle stads rådhus- och kämnersrätt, under perioden 1680-1689. 

Dessa domboksprotokoll finns bevarade i de renoverade domböcker som årligen skickades in 

till Svea hovrätt, och finns att läsa som mikrofiche på forskningsarkivet vid Umeå universitet. 

Protokollen fördes vid domstolarna och beskriver rättens förhör och svarandes, kärandes och 

vittnens versioner av den åtalade händelsen åtföljt av rättens utslag och dom.  

   De åtta protokoll som ligger till grund för analysen har valts ut på följande sätt. Jag började 

med att sammanställa de årliga saköreslängderna (listor över personer som bötfällts för olika 

brott) från kämners- och rådstugurätten. Detta resulterade i 20 stycken listor med varierande 

                                                           
1
 Pierre Bourdieu ”Hederskänslan” i Kultursociologiska texter, Broady & Palme (utg.) Stockholm 1994, s. 21-65. 

(Se s. 41) 
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antal personer och typer av brott. Genom att gå in och läsa de domar som i saköreslängderna 

betecknades som okvädinsord, skällsord och slagsmål kunde konfliktsituationer lokaliseras i 

materialet. Vid det tillfället var jag tvungen att värdera vilka protokoll som kunde anses 

tillföra min uppsats något utifrån det syfte och frågeställningar som formulerats. Min 

ursprungliga tanke var att välja ut och jämföra konflikter mellan män, mellan män och 

kvinnor, och mellan kvinnor. Men det visade sig att kvinnor var starkt underrepresenterade i 

de mål som handlade om konfrontationer med ord och/eller slag och att konflikter mellan 

enbart kvinnor inte går att hitta i materialet under denna period. Detta bör dock inte tolkas 

som att kvinnor inte var inblandade i konflikter med andra kvinnor, vilket jag kommer att 

diskutera längre fram. Resultatet har blivit att av de utvalda målen gäller fem konflikter 

mellan män och tre konflikter där både män och kvinnor är inblandade. 

   För att värdera materialets användbarhet bör det granskas utifrån en rad källkritiska 

kriterier. Domboksprotokollen är hämtade från renoverade domböcker vilket betyder att det är 

renskrivna versioner av originalprotokollen som sedan skickats in till hovrätten. Åsa Karlsson 

Sjögren som använt sig av både original- och renoverade domböcker från Gävle stad under 

1600-talet skriver i sin avhandling att originaldomböckerna innehåller fler ärenden än de 

renoverade.
2
 Men detta behöver inte ställa till några problem för min undersökning eftersom 

min avsikt inte är att göra några kvantitativa analyser av brottmål.  

   Skrivaren som förde protokollen var närvarande vid det tillfälle som själva återberättandet 

skedde, men dock inte då brottet ägde rum. Skrivaren kan också tänkas ha redigerat och sållat 

bort en del av vad som sades i förhören och vittnesmålen. Parterna i målet kan också ha haft 

intresse av att ljuga, överdriva eller tona ner vissa företeelser. Det finns därför inget anspråk 

från min sida att undersöka vad som egentligen har hänt vilket är en omöjlighet. Däremot kan 

man utgå från att de olika parterna försökte framställa sig själva och sin version av händelsen 

som trovärdig och att berättelserna därmed också återspeglar gällande normer och 

föreställningar. 

   Då det oftast uppges flera olika versioner av en händelse går det genom resolutionen i 

protokollet att följa domarens motivering till utslaget. Dessa olika beskrivelser ger också en 

mer mångfasetterad bild av de olika personernas agerande vilket kan knytas an till 

frågeställningarna gällande hur personer använde sig av ord, känslor och handlingar.   

                                                           
2
 Åsa Karlsson Sjögren, Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle, Uppsala 1998, s. 21 
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1.3 Teori och metod 

För att kunna genomföra föreliggande analys krävs ett hermeneutiskt förhållningssätt till det 

insamlande materialet, det vill säga de åtta målen som tagits ut ur domböckerna. Det centrala i 

det hermeneutiska arbetssättet är att tolkningen av fenomenet, i det här fallet beskrivna 

handlingar, känslor och yttranden, ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån textens 

mening.
3
 Målet med tolkningen är att förstå texten i dess sammanhang och genom 

kontextkännedom kunna göra rimliga tolkningar om människornas handlande, 

föreställningsvärld och känslor.
4
 Den hermeneutiska tolkningen ligger på två plan, där jag 

både tolkar orden, känslorna och handlingarna i dess händelsesammanhang och i en större 

rättslig och kulturell kontext. Det rättsliga och kulturella sammanhanget har jag tillägnat mig 

genom ordböcker, lagböcker, samtida litteratur som Tungans styrelse
5
 och tidigare forskning 

som exempelvis Lizzie Carlssons Högsätet och hemfriden
6
.    

   De teoretiska perspektiv som jag kommer att inspireras av i analysen presenteras kortfattat 

här nedan. Genom att använda mig av ett genusperspektiv utgår jag från att kön är en social 

konstruktion och någonting som hela tiden skapas eller görs
7
 inom ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Det skulle kunna förklaras som sociala och kulturella tolkningar av de 

biologiska könen, där tolkningarna tillskriver män och kvinnor olika egenskaper och attribut 

samtidigt som dessa värderas och kopplas till makt och överordning. Dessa tolkningar utgör 

grunden för det som anses vara manligt och kvinnligt. 

   Habitus är ett begrepp med stor vidd som myntats av den franske sociologen Pierre 

Bourdieu, detta begrepp kommer att användas som en utgångspunkt i mitt tolkande av 

personernas handlingar. Habitus kan enkelt beskrivas som en persons samlade erfarenheter av 

olika sociala miljöer, i dessa erfarenheter finns det inristade värderingar och normer, vanor 

och tankesätt som förkroppsligas i en persons handlingsmönster.
8
 Detta ska dock inte förstås 

som en envägskommunikation där den sociala miljön statiskt påverkar en passiv individ, 

istället bör erfarenheterna ses som någonting en individ ständigt tillägnar sig genom 

                                                           
3
 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, Lund 2006, s. 141 
4
 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Lund 2005, s. 27 
5
 John Brinsley, Tungans styrelse, eller en tractat, som grundeligen wiser de fehl, wharmed menniskan förser sig 

uti sitt tal. Öfwersatt utur engelskan. Stockholm 1733 
6
 Lizzie Carlsson, ”Högsätet och hemfriden”, RIG: Förening för Svensk kulturhistoria. Adertone årgången, 

Stockholm 1935 , s. 65-92. 
7
 Judith Butler, Könet brinner!: texter/Judith Butler; i urval av Tiina Rosenberg; översättning av Karin 

Lindeqvist, Stockholm 2005, s. 9. 
8
 Jan Carle, “Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” i Per Månson (red.), Moderna samhällsteorier: 

traditioner, riktningar, teoretiker, Stockholm 1995, s. 351-387 (se s. 385).  
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deltagande i den sociala miljön – vilket också lämnar utrymme för påverkan av men också 

anpassning till den sociala miljön. Erfarenheterna kan ses som olika former av resurser eller 

tillgångar, dessa kallar Bourdieu för kapital,
9
 de samlade kapitalformerna går oftast under 

benämningen (symbolisk) ekonomi
 
dessa finns alltså inbyggda i en persons habitus och 

praktik.
10

 För att kunna uttrycka en tillhörighet till, eller distansera sig från till exempel en 

viss grupp krävs att en individ känner till, behärskar och innehar de symboliska värdena i de 

olika kapitalformerna, detta kan då i praktiken förkroppsligas till en högre social position och 

social prestige. Ära kan förklaras som ett symboliskt kapital inom hederns ekonomi eftersom 

ära och prestige har en nära anknytning till makt och dess förutsättningar.
11

 

   Talakter eller talhandlingar är en term som utarbetades av den brittiske språkfilosofen J L 

Austin under 1950-talet, idag kan talhandlingar associeras med begreppet performativitet som 

kanske mest är förknippat med Judith Butlers teorier. Huvudpoängen med dessa begrepp är att 

man utgår från att yttranden ibland inte bara är beskrivande utan också faktiskt upprättar det 

som beskrivs, alltså kan yttrandet ses som en handling.
12

 Det mest använda exemplet är när en 

präst uttalar orden ”Härmed förklarar jag er man och hustru”, detta yttrande rymmer ännu en 

aspekt, bortsett från att han bokstavligen talat får äktenskapet att bli till, nämligen prästens 

position. Austin talar om att man måste inneha den rätta positionen för att vissa yttranden ska 

anses som giltiga eller ens legitima att yttra.
13

 Att yttranden i samband med olika 

känslostämningar och kroppsliga uttryck kan förstärka och förändra innebörden av yttrandet 

är också någonting som kommer att uppmärksammas.
14

 

   Vi kan sammanfattningsvis säga att föreställningar om exempelvis genus ständigt 

reproduceras genom människors habitus – deras sätt att handla och talakter – deras sätt att 

tala, detta kan också tänkas avspegla deras känslor. 

1.4 Avgränsningar 
För att ringa in och konkretisera undersökningen har jag valt att endast fokusera på 

personernas handlingar, känslouttryck och yttranden vid själva situationen. Studien handlar 

om människors socialitet – deras sätt och benägenhet att umgås med varandra och att utifrån 

detta se hur de agerade och förhöll sig i konfliktsituationer, vilket är en företeelse som även 

                                                           
9
 Carle (1995). s. 383-384  

10
 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Broady & Palme (utg.) Stockholm 1994 s. 12 

11
 Jonas Liliequist, “Ära, dygd och manlighet: strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets Sverige”, i 

Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2009, s. 117-147.  
12

 Butler (2005) s. 15 
13

 John Langshaw Austin, How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 

University in 1955, Oxford 1976, s. 138. 
14

 Liliequist (2009) s. 122 
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den ingår i utformningen av det sociala livet. Det finns alltså inget anspråk från min sida att 

göra några frekvensmätningar av ord och handlingar, det finns inte heller någon intention att 

se hur rätten dömer de olika företeelserna eller undersöka varför de blev dömda på ett visst 

sätt. 

2. Tidigare forskning och bakgrund 

Forskningsöversikten har delats in i tre teman för att tydligare definiera och underbygga det 

formulerade syftet för uppsatsen. Jag har också för avsikt att genom detta kapitel visa på 

samtidens karaktär. 

2.1 Gester och kroppsspråk, känslor och symboler 

En företeelse som ligger inom undersökningens ram är gester och kroppsspråk. Detta har 

behandlats i A cultural history of gesture
15

 med Jan Bremmer och Herman Roodenburg som 

redaktörer. I tio olika studier från skilda historiska tider och platser ges en insyn i gesternas 

och kroppsspåkets betydelse. Något som är karaktäristiskt för samtliga artiklar är att det går 

att tala om olika ”gestural communities”.
16

 Dessa gemenskaper eller mindre samhällen bestod 

av mindre grupper som genom sina specifika gester och kroppsspråk uttryckte sin tillhörighet 

i en hierarkisk social ordning.
17

 Peter Burke klargör i sin studie The language of gesture in 

early modern Italy att även om det finns olika typer av kroppsspråk och gester som skiljer sig 

starkt från varandra, betyder inte det att någon form ska ses som mer autentisk eller mer 

naturlig än den andra. I hans mening är alla kroppsspråk konstruerade och resultat av 

inlärning.
18

 Henk Driessen beskriver i Gestured masculinity in rural Andalusia hur gester är 

en viktig form av kommunikation som ger uttryck för kulturella föreställningar om kön. 

Manliga kroppsrörelser och gester är koreograferade och avsedda att ständigt upprepas för att 

upprätthålla den manliga socialiteten.
19

 På samma sätt använder kvinnorna sig av kroppsspråk 

för att uttrycka en tillhörighet, men deras gester är inte avsedda att på samma sätt dra 

uppmärksamheten till deras kroppar.
20

 

                                                           
15

 Jan Bremmer & Herman Roodenburg (red.), A cultural history of gesture: from antiquity to the present day, 

London 1991. 
16

 Jean-Claude Schmitt, “The rationale of gestures in the west: third to thirteenth centuries” i Jan Bremmer & 

Herman Roodenburg (red.), A cultural history of gesture: from antiquity to the present day, London 1991, s. 59-

71 (se s. 61) 
17

 Ibid. s. 61 
18

 Peter Burke, “The language of gesture in early modern Italy” i Jan Bremmer & Herman Roodenburg (red.), A 

cultural history of gesture: from antiquity to the present day, London 1991s. 71-84 (se s. 79) 
19

 Henk Driessen, “Gestured masculinity: body and sociability in rural Andalusia” i Jan Bremmer & Herman 

Roodenburg (red.), A cultural history of gesture: from antiquity to the present day, London 1991 s. 237-253 (se 

s. 249) 
20

 Ibid. s. 249 
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   Känslor är en annan framträdande företeelse i protokollen. De inblandade var arga och 

kände sig kränkta och detta visade sig på olika sätt. Känslornas historia är ett nytt 

forskningsområde som bland annat den amerikanska historikern Barbara H. Rosenwein har 

utforskat. I boken Emotional communities in the early middle ages
21

 hävdar hon att 

känsloreaktioner, vare sig de är intensiva och hastiga eller mer långvariga, skapas och 

upprätthålls inom ramarna för olika ”emotional communities” (emotionella gemenskaper).
22

 

Dessa kan beskrivas som en grupp där människor har gemensamma intressen, värderingar, 

normer och mål.
23

 Uttrycken för de emotionella normerna varierar och skulle kunna kopplas 

samman med de tidigare nämnda ”gestural communities”, Rosenwein liknar även sin teori om 

emotional communities med Bourdieus begrepp habitus.
24

  

   Kulturantropologen William Reddy har genom sin forskning bland annat utformat begreppet 

”emotives” (emotiver) som går att härleda till Austins teori om talakter.
25

 Att förklara vad 

man egentligen känner är en omöjlighet, men eftersom de ord och kroppsuttryck vi använder 

oss av när vi uttrycker våra känslor kan ses som att vi gör eller gestaltar en känsla, går dessa 

att analysera och förstå utifrån gestaltningens kontext. Beroende på hur uttrycken används kan 

känslor intensifieras eller försvagas, eftersom uttrycken påverkas av kulturella normer och 

förväntningar går det att urskilja varierande emotionella stilar för varje samhälle och 

tidsålder.
26

 

   En annan viktig aspekt är föreställningen om den fysiska integriteten och dess koppling till 

rum och föremål. Rättshistorikern Lizzie Carlsson har gjort en grundläggande genomgång av 

hemfridsbrottets innebörd i sin uppsats Högsätet och hemfriden. Förutom att hon med hjälp av 

lagtexten beskriver utformningen av gården och hemmet samt möbleringen däri, förklarar hon 

också de symboliska värdena som de olika utrymmena representerar. Genom att undersöka 

omfattningen på bötessumman i förhållande till platsen som intrånget eller våldet begicks på, 

går det att utläsa vilken plats som värderades högst och därmed också var mest sårbart. 

Bötessumman ökade ju längre in i stugan man kom där högsätet (husbondens plats på 

kortsidan av bordet) och sängen ansågs som mest heliga och fridlysta.
27

 Därför fanns det ett 

oerhört intresse av att veta exakt var brottet ägt rum, på grund av det symboliska värdet för 

den personliga integriteten.  

                                                           
21

 Barbara H. Rosenwein, Emotional communities in the early middle ages, Ithaca N.Y 2006 
22

 Ibid. s. 4 
23

 Ibid. s. 25 
24 Ibid. s 25 
25

 William Reddy, “Sentimentalism and its erasure: the role of emotions in the era of the French revolution”, The 

journal of modern history 72,  mars 2000, s. 109-152 
26

 Ibid. s. 113-119 
27

 Carlsson (1935) s. 66 



8 
 

   Carlsson har även genomfört ett flertal studier som berör just aspekten av olika föremåls 

symboliska värde. Exempelvis Staven: En maktens och ringhetens symbol
28

. I Staven skriver 

hon bland annat om käppens och stavens nära anknytning till innehavarens ämbete, att staven 

symboliserade både ämbetet och makten.
29

   

2.2 Heder och ära 

Föreställningar om heder och ära och deras kopplingar till manligt och kvinnligt är centrala 

för analyser av konflikter. Pierre Bourdieus socialantropologiska undersökning 

Hederskänslan
30

 kastar ljus över de kabyliska böndernas hedersföreställning och praktik i 

deras samhällen i Nordafrika på 1950-talet. Kabylerna blev undanträngda under arabernas 

erövring och bevarade ett förkapitalistiskt förhållningssätt till tillvaron långt in på 1900-

talet.
31

 Hedern i det patriarkala släktsamhället var synonymt med ”det heligaste” därmed 

också det mest förbjudna, att ständigt försvara hedern var någonting som utgjorde grunden för 

socialiteten. Det materiella som tillskrevs symboliska värden i hederns ”ekonomi” var i 

huvudsak kvinnan, huset, jorden och arbetsinsatser.
32

 Eftersom personerna agerade i enlighet 

med invecklade mönster eller ritualer om man så vill, av utmaningar, förolämpningar och 

motstötar upprätthölls ett makt- och prestigegrundat samhällssystem som var förankrat i 

känslan för hedern.
33

  

   Historikern Dag Lindström tar i artikeln Oärliga mästare och kivande makar. Ett och annat 

om rättskipning, kriminalitet och normsystem i 1500-talets Norden
34

 utgångspunkt i tre olika 

rättsfall där konflikter stod i centrum och analyserar dem som normöverträdelser. Lindström 

menar att fallen belyser organisationen av sociala relationer, samtida föreställningsvärldar och 

normsystem samt hur dessa reglerar människors handlande.
35

 Lindström mejslar fram en bild 

av samhället indelat i sociala enheter som beroende av grupptillhörighet ingick i ett specifikt 

normsystem. Normöverträdelser och exempelvis våldsamma handlingar menar Lindström går 

att sammankoppla med ett för samtiden rationellt socialt beteende som framförallt kan knytas 

                                                           
28

 Lizzie Carlsson “Staven: en maktens och ringhetens symbol” i RIG: Förening för Svensk kulturhistoria, 

Stockholm 1951, s. 1-8 
29

 Ibid. s. 5 
30

 Pierre Bourdieu ”Hederskänslan” i Kultursociologiska texter, Broady & Palme (utg.) Stockholm 1994, s. 21-

65. 
31

 Ibid. s. 11 
32

 Ibid. s. 12 
33

 Ibid. s. 46  
34

 Dag Lindström, ”Oärliga mästare och kivande makar. Ett och annat om rättskipning, kriminalitet och 

normsystem i 1500-talets Norden”, Historisk tidskrift , 1994:4, s. 513-554 
35 Ibid. s. 515 
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an till föreställningen om heder och ära.
36

 Heder- och ärebegreppet bör förstås som en resurs 

som påverkade och möjliggjorde sociala förbindelser. Själva uttrycken varierade mellan de 

olika normkollektiven men funktionen var den samma, exempelvis kunde äran vara starkt 

knuten till personens hantverkarämbete. Man kunde beröva någon annan dens ära genom 

specifika handlingar och kunde själv bli berövad sin sociala prestige, en stor del av det sociala 

spelet gick ut på att upprätthålla det sociala anseendet. Äran var inte något direkt individuellt 

utan påverkades av den sociala gemenskapen och hierarkier.
 37

  

   Ekonomhistorikern Hans Andersson har gjort en frekvensstudie av brott fördelade efter kön 

med fokus på en förändrad hedersuppfattning i sin artikel Bland tjuvkonor och hundsfottar: 

hedersuppfattningen i stormaktstidens Stockholm
38

. Med utgångspunkt i Bourdieus 

Hederskänslan och uppfattningen om att hedern och äran är någonting kollektivt och 

offentligt kartlägger Andersson en rad kvantitativ data i kombination med viss kvalitativ 

analys. Vilka brott som begicks av män respektive kvinnor, var brotten riktade mot män eller 

kvinnor samt en egen tabell för okvädande mål där en mätning av vilka okvädande ord som 

användes liksom i vilken omfattning.
39

 Han menar bland annat att den manliga hedern vid 

slutet av hans undersökningsperiod (1710-talet) fått en dämpad funktion vid juridiska 

angelägenheter.
40

 Kvinnornas ära var däremot fortfarande förknippad med sedlighet.
41

 

   Frågan om kvinnans sedlighet är någonting som Marie Lindstedt Cronberg problematiserat i 

sin avhandling Synd och skam: Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880
42

. I ett eget 

kapitel undersöker hon heder- och ärekontexten med ett könsperspektiv. Lindstedt Cronberg 

menar att både män och kvinnor i allra högsta grad var bärare av ära och den låga frekvensen 

av kvinnor vid ärekränkningsmål snarare berodde på en kombination av olika faktorer. Hon 

förklarar att kvinnornas och männens möjlighet till att vistas i den offentliga miljön skilde sig 

på grund av den patriarkala strukturen, detta kan ha resulterat i att kvinnorna inte hade lika 

mycket kännedom om hur stämmelser faktiskt gick tillväga. Men det kan också bero på att 

mannens ära uppfattades mer offentlig än kvinnans samt att umgängesvanorna påverkade var 

ärekränkningen ägde rum.
43

 Den manliga ärekränkningen menar hon var förknippad med 

vardagliga sysslor, det handlade mycket om att visa respekt för andras egendom, misstroende 
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och irritation var ofta underliggande faktorer till uppblossande konflikter och okvädande. 

Detta gällde också för kvinnorna, men det fanns en ytterligare aspekt som kunde skada hennes 

ära och den var förknippad med hennes sexualitet, denna kunde exempelvis ta sig i uttryck 

som lösaktighet.
44

  Eftersom äran var någonting offentligt var det extra viktigt att få 

upprättelse offentligt om kränkningen ägt rum inför en större publik. Lindstedt Cronberg 

betonar att orden när de uttalats ”… får ett eget liv och blir till handlingar avknoppade från 

den som uttalat dem…”
45

. Orden kan således ses som en kraft eller en handling som skadade 

äran, ända tills den blivit återupprättad. 

   Åsa Karlsson Sjögren undersökte i sin avhandling Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle
46

 

kvinnornas ställning och handlingsutrymme i rätten utifrån olika teman som exempelvis 

ägande, civilstånd, kropp och sexualitet. Hon menar att den manliga överordningen 

reproducerades och upprätthölls tydligast inom ramen för äktenskapet och att kvinnan sågs 

som en förmedlande länk mellan manliga intressen.
47

 Föreställningar om kvinnor och deras 

praktiska utrymmen utformades beroende på hennes civilstånd, att män exempelvis i rätten 

företrädde sina hustrur var ingenting ovanligt, men kan ses som ett uttryck för underordning.
48

     

2.3 Manlighet och våld 

Manlighet och våld är ett centralt ämne i historikern Karin Hassen Janssons artikel Våld som 

aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 1550-1650
49

. En viktig komponent i Hassen 

Janssons studie är hur normerna för manligheten tog sig olika uttryck beroende på social 

tillhörighet, men också hur manlighet kunde användas på olika sätt för att framställa sig själv 

på fördelaktigt eller andra på ofördelaktigt vis. Vissa stereotypa bilder av manligheten 

användes ofta vid framställningen av männen i rätten, som exempelvis lugna och fridsamma 

eller som överdådiga och besinningslösa.
50

  

   Jonas Liliequist har i flertalet artiklar och essäer behandlat ämnet/begreppet manlighet.  I 

artikeln Manlighet och socialitet – från duellernas hedersretorik till 1700- och 1800-talens 

vänskapskult
51

 ser Liliequist manlighet som en symbolisk resurs som med hjälp av olika 
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strategier och beroende på kulturell och social kontext kan ge social prestige.
52

 Vidare betonas 

själva den manliga homosocialitetens umgängesformer, som under 1600- och 1700-talen 

karaktäriserades av begreppen ära och dygd. Att bekräfta och erkänna varandras ärbarhet kan 

ses som en grundläggande faktor i utformningen av socialiteten. När en mans ära ifrågasattes 

med ord, gester eller andra socialt kodade uttryck, kunde utmanandet till en duell fungera som 

en akt till återupprättelse, att inte anta en utmaning förknippades omedelbart till omanliga 

egenskaper som svaghet och feghet.
53

 Det fysiska duellerandet var emellertid inte den enda 

vägen till återupprättning av äran, rätten fungerade också som en arena för offentlig 

upprättning ärligheten.
54

 Över tid så förändrades det manliga homosocialitetsmönstret vilket 

resulterade i en nedgång av duellerandet sedan dessa handlingar ansågs förkroppsliga de 

negativa aspekterna av dygderna som exempelvis hämndlystenhet och egoism.
55

 

   Den sociala och kulturella kontexten kring dråp vid första delen av 1600-talet analyseras i 

kapitlet Violence, honour and manliness in early modern northern Sweden.
56

 Här kopplar 

Liliequist åter samman hur benägenheten att beröva en person dess ära med exempelvis ord 

kunde vara en utlösande faktor till att en konflikt upptrappades och resulterade i våldsamma 

handlingar.
57

 

   I Ära, dygd och manlighet: strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets Sverige
58

 

fokuserar Liliequist på manlighetens koppling till social prestige och makt. Han menar att 

social prestige kan betraktas som ett symboliskt kapital där ära, dygd och manlighet är olika 

former av detta symboliska kapital och används av olika individer för olika syften.
59

 Ärans 

grundprincip är att vinna erkännande och på så vis upprätthålls en persons sociala värde, 

medan manligheten främst konstrueras i motsatsförhållande till omanligheten vilken har en 

avgörande roll i spelet kring äran.
60

  

3. Empiri och analys 

Empiri- och analysdelen är indelad i tre olika teman, i de första två kommer alla de åtta målen 

att presenteras och analyseras utifrån de frågeställningar som berör ära och genus, med fokus 
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på ord och handlingar. Det tredje temat kommer att belysa konfliktsituationerna med ett 

känsloperspektiv, där känslostämningar och uttryck för känslor blir centralt för analysen. 

3.1 Konfliktsituationer mellan män 

De fem första målen som behandlas handlar om konflikter mellan män, det förekommer dock 

en kvinna som vittnar i ett av målen och hennes roll kommer att belysas. De manliga ärendena 

innehåller slagsmål, okvädande och hemfridsbrott vilka kommit upp till rätten för att utredas, 

målen presenteras och analyseras under separata rubriker som följer nedan. 

3.1.1 Pähr Nilsson Hörn och Hans Reinbott 

Det första målet handlar om en konflikt mellan Pähr Nilsson Hörn och Hans Reinbott. Det är 

Pähr som den tredje februari 1680 för upp ärendet till rätten och anklagar Hans för att ha 

slagit sönder hans fönster, stuckit hans son Erik i handen, tagit mössan av honom och slagit 

upp hans kagge med nejonögon och ätit upp stora delar av den. Vidare anklagar han Hans för 

vara skyldig hans andra son pengar. Hans nekar till anklagelsen om fönstren och säger att 

hans alibi Petter Elis kan intyga hans oskuld. Han erkänner att han stuckit Erik, men endast i 

självförsvar och nekar helt till mössryckningen. Kaggen hade Erik själv slagit upp, och 

pengarna ska han betala tillbaka där han lånat dom. I de ömsesidiga anklagelserna skymtar en 

tidigare konflikt som handlade om Hans Reinbotts fader och omständigheterna kring hans 

död. Konflikten stod alltså mellan Hans Reinbott och hans vittne Petter Elis på ena sidan och 

Pähr Nilsson Hörn och hans son Erik på den andra.
61

    

   Om vi närmare ska studera personernas sätt att angripa varandra, kan vi utgå från att det var 

en vanlig strategi att framställa sitt eget beteende som rationellt, rätt och dygdigt på bekostnad 

av att den andres handlingar antyds vara orättfärdiga eller irrationella vilket i sin tur kan 

kopplas till begrepp som manlighet och ära. Att vid rätten utmåla antagonistens upplevelser 

av händelsen som irrationella och löjliga kan också ses som ett försök att rättfärdiga sitt eget 

handlande och vinna förtroende samtidigt som det anspelar på och ifrågasätter antagonistens 

ära och i det här fallet, även hans manlighet.  

   Vad gäller anklagelsen om fönstren berättar Pähr att han snabbt sprungit ut och sett Hans på 

väg hem och då följt efter honom och lyssnat utanför hans dörr. Han säger även att det inte 

var första gången som Hans slog sönder fönster utan att andra tidigare hade blivit utsatta för 

samma sak. Hans menar i sin tur att Pähr måste ha sett honom när han var på väg hem från 

Olof Lars änka tillsammans med Petter Elis. Han avslutar med att kalla Pähr för ”gammal 
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narr” [narr: inbilsk eller dumdryg person], och anklaga honom för osann beskyllning. Skulden 

för de sönderslagna fönstren lägger han på andra personer som varit i gästhuset den natten. 

Petter Elis som vittnar för båda parterna säger att han sov hos Hans den natten och kan intyga 

att Hans inte slagit sönder några fönster.  

   I enlighet med ärans och manlighetens socialitetsmönster kan vi se hur båda parterna 

försökte förminska varandras anseende. När Pähr utan giltiga bevis anklagar Hans för att inte 

bara ha slagit sönder hans fönster utan också andras, svarar Hans å sin sida med att framställa 

Pähr som en inbilsk och löjlig person som man inte kan ta på allvar genom att kalla honom 

”gammal narr” vilket ifrågasatte hans sociala anseende och därmed också hans ära.
62

 Pährs 

lyssnande vid dörren och det faktum att han inte direkt konfronterade Hans skulle också 

kunna tolkas som en anspelning på feghet, omanlighetens viktigaste kännemärke.
63

  

   Beskyllningen mot Hans för att ha tagit Eriks mössa innan han stuckit Erik i handen är 

intressant, mössan representerade stånd och värdighet och tillskrevs ett symboliskt värde.
 64

 

Att rycka av någon mössan i en laddad situation skulle kunna ses som en provokation och ett 

ifrågasättande av personens ärbarhet. Att Hans Reinbott nekar till detta och förklarar att han 

stuckit Erik i självförsvar kan ses som en strategi för att framställa sig själv som den utsatte 

genom att förneka att han haft någon intention att beröva Erik hans ära, vilket 

mössryckningen skulle ha kunnat antytt. För Pähr däremot är det viktigt att hävda att Hans 

eggat honom att ta till våld genom att rycka av honom mössan och göra anspelningar på att 

Pähr skulle ha dödat Hans far och inte stått till svars för det.  Det skulle kunna ses som att 

Reinbott utmanat Erik och att om Erik inte svarat Hans med värjan hade det kunnat uppfattas 

som att han varit både svag och feg, vilket var skadligt för både äran och manligheten.
65

 

Vittnet Petter menade att Reinbott yttrat orden om fadern först efter striden och nekade till att 

det förekommit någon mössryckning vilket visar att provocerande yttranden och symboliska 

handlingar kunde legitimera våldsutövning i omgivningens ögon.
 66

 Detta var alltså någonting 

som både Petter och Hans ville framställa i sina versioner - att Erik inte hade ”rätt” att ta till 

våld enligt de sociala koderna, och att Hans inte var en hämndlysten person.  

   När det gäller kaggen menar Hans och Petter att Erik slagit upp den tillsammans med dem, 

medan Pähr säger att Hans och Petter slog upp den i förstugan och åt upp det mesta medan 

Erik var inne i stugan och drack mjölk. Petter och Hans verkar vilja få det att framstå som att 
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de slog upp kaggen som jämlikar i bästa samförstånd utan några misshälligheter eller 

ifrågasättanden, medan Pährs version får det att framstå som att Hans och Petter inte bara 

utestängt Erik från måltiden och gemenskapen utan också i praktiken stulit maten från honom. 

Pährs anklagelser mot Hans visar på hur känslig situationen var, där minsta handlig eller gest 

gentemot honom eller hans familj skulle kunna uppfattas som utmaningar och ifrågasättanden 

av hans position, och han begär slutligen att får stå under Kungliga Maj:ts ”nådiga beskydd, 

hägn och försvar.” Hans däremot försöker hela tiden få det att framstå som att Pähr 

överreagerar eller inbillar sig. 

3.1.2 Hovmästaren Carl Magnus Hertzock och Bardberaren Johan Strömberg 

Den andra konflikten som ska behandlas under det här temat handlar om en tvist mellan 

Hovmästaren Carl Magnus Hertzock och Bardberaren [Bardberare: person som håller rak- och 

klippstuga samt botar skador och sjukdomar] Johan Strömberg som slutade i slagsmål. Det 

var Hertzock som väckte åtalet mot Bardberaren och den åttonde februari 1689 stod de båda i 

rätten. Hertzock menade att Strömberg begärt att få tillbaka de pengar som han var skyldig 

honom för en kur som han uträttat. Detta skulle ha skett med nedsättande ton och okvädande 

tillmälen. Strömberg å sin sida förklarade att Hovmästaren själv tagit upp frågan om skulden 

när de stött på varandra nere i källaren.
67

 

   Enligt Hertzocks version skulle Strömberg helt utan anledning kommit in i källaren, 

överfallit och skadat honom både i ansiktet och på händerna samt krävt att få tillbaka de 

pengar som han var skyldig honom. Enligt Strömberg hade han stött på Hertzock i källaren 

när han kommit för att hälsa på skräddaren Kolbe från Stockholm då Hertzock hade frågat om 

inte Strömberg skulle fordra några pengar av honom. På detta hade Strömberg svarat att han 

väntade på betalning för den kur som han gjort på skräddaren Kolbe. I nästa ögonblick skulle 

Hertzock sagt ”du hundzfott du skal få betalning av kiäppen” [fott: kvinnligt könsorgan] 

samtidigt som han reste sig och slog honom med käppen, drog honom i håret och drog  ner 

honom på golvet. Strömberg hade då varit tvungen att försvara sig.  

   Vem som yttrat den första förolämpningen är något som de båda börjar tvista om i rätten. 

Att vara den som utmanar betyder också att man lämnar över till den andra personen att ge 

respons, formen på responsen eller motstöten blir också avgörande för själva utformningen av 

konflikten.
68

 Det handlar också om att kunna legitimera både utmaningen och responsen, 

vilket är orsaken till att parterna så noggrant och kanske övertydligt beskriver 
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inledningsförloppet på konflikten. Utmärkande för denna konflikt är just parternas benägenhet 

att visa att det var antagonisten som stod för utmanandet. Hertzock får det att framstå som att 

Strömberg burdust och hetsigt krävt pengarna, detta skulle då ha uppfattats som en 

förolämpning och legitimerat slagsmålet. Strömberg ville hellre framställa det som att han gått 

för att träffa Kolbe och då råkat stöta på Hertzock som självmant erkänt att han var skyldig 

honom pengar, för att i nästa stund beskylla honom för att inte ha gjort sig förtjänt av 

pengarna. Det var nu inte bara Strömbergs personliga ära som stod på spel utan hela ämbetets. 

Det förolämpande ifrågasättandet hade kunnat vara tillräcklig anledning för Strömberg att 

agera. Ändå hävdar han att han endast tog till våld i självförsvar. Denna strategi kan förstås 

genom att det alltid fanns en risk att själva förolämpningen eller utmaningen skulle falla 

tillbaka på den som startade det hela.
69

 Strömbergs version där Hertzock är den som går till 

angrepp skulle kunna förstås som att Hovmästaren socialt sett stod över bardberaren men 

samtidigt var skyldig honom pengar som han inte kunde betala. Därmed hade hovmästaren 

hamnat i underläge och i beroende till en socialt underlägsen person. Detta försökte han 

kompensera genom att ifrågasätta Strömbergs yrkesskicklighet och sätta sig i respekt med 

hjälp av sin käpp, ungefär som om han pryglade upp en av sina underlydande.
70

 Detta var 

dock inte något som Hertzock tillstod inför rätten. Istället vidhöll han sin version att han blivit 

oprovocerat överfallen.  

   Man skulle här kunna urskilja två olika strategier – en som man visar upp för antagonisten i 

själva konfliktsituationen för att sätta sig i respekt och kränka den andre, en annan som man 

använder sig av i rätten för att undkomma straff.  Den symboliska striden vittnar om att äran 

inte är en gränslös resurs, utan snarare någonting som hela tiden i olika mängder förflyttas 

mellan olika personer och tillfällen.
71

  

3.1.3 Mäster Olof Persson och Mäster Anders Mårthensson 

Den tredje konflikten handlar om en tvist mellan två sociala jämlikar – åldermannen Mäster 

Olof Persson och Mäster Anders Mårthensson som båda verkade inom snickarämbetet. Det 

var åldermannen Olof som stämde Anders inför rätta den 14 februari 1688, och beskyllde 

honom för hemgång och att han skulle ha angripit både hustrun och honom själv med knuffar 

och förolämpande tillmälen. Anders varken nekade till eller erkände överfallen utan påstod att 

han varit så berusad att han inte kom ihåg något av det han anklagades för och begärde att få 
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skonas från straff. Flertalet vittnen tillkallades för att reda ut ärendet, vilka alla mer eller 

mindre bekräftade åldermannens version.
72

 

   Det första vittnet som tillkallades var Mäster Lars Nielsson som berättade att Anders 

tidigare pratat om åldermannen som en ”sacrementzke gamble skiälm” [skiälm: opålitlig och 

skurkaktig person] när det suttit och druckit tillsammans. Denna illvilja mot åldermannen 

skulle ha grundats på att han gjort en för dålig värdering av de arbeten som han och Mäster 

Lars utfört på befallning av borgmästaren och rådet. Det andra vittnet Pähr Nielsson 

Hambrong sade att han hade hört oväsen från Olofs stuga, och att Anders åtskilliga gånger 

kallat åldermannen för ”hundzfott”. Han fortsatte att berätta att när de väl fått ut Anders ur 

stugan sprang han tillbaka mot dörren och sade ”hwadh är tu för ålderman som inte törs 

släppa en ährlig Mästare in”. Olof hade då svarat att han skulle hämta borgmästaren om han 

inte fick vara i frid, varpå Anders skulle ha svarat ”iag achtar intet Borijmestaren din gamble 

skiälm”.  

   I beskrivningen av händelsen kan vi se hur Anders bryter mot grundparagrafen gällande 

hemfridsbrottet i Magnus Erikssons Stadslag som var gällande lag. Eftersom han inkommit 

arg i huset med avsikt att skada eller åtminstone förolämpa husbonden och husfolket.
73

 

   Denna sekvens belyser på ett intressant sätt den känslighet för ifrågasättande anspelningar 

som utgjorde grunden för det manliga umgänget. Anders upplevelse av att inte ha blivit 

erkänd och bekräftad genom sitt arbete, är det som verkar ligga till grund för konflikten och 

ger ett utmärkt exempel på logiken i det manliga socialitetsmönstret.
74

 Vad som än mer 

förstärkte Anders känsla av att vara ifrågasatt i sitt yrke, kan förklaras av att detta inte endast 

skedde inom det egna skrået utan också inför borgmästaren och rådet – en i allra högsta grad 

offentlig nedvärdering. Föreställningen om att hedern och äran gick hand i hand med ämbetet 

skulle kunna bekräftas av Anders reaktion.
75

 Den retoriska fråga som Anders ställde till Olof 

om att han inte vågar släppa in en ärlig Mästare, har två sidor. För det första ifrågasätter 

Anders på detta sätt om Olof är en ärlig ålderman, för det andra ställs Olof till svars om han 

inte anser att Anders är ärlig – en tillspetsning av konflikten i båda fallen att Olof vägrar att 

svara på frågan och istället hotar med att hämta borgmästaren och förklara hur illa han blivit 

behandlad i sitt hus, kan antyda ett försök att omdefiniera konflikten till att inte handla om ära 

utan om Olofs hemfrid. Olof utmålar nu Anders som överdådig och framställer sig själv som 
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en dygdig och fridsam person som går till rätten istället för att slå tillbaka och okväda. Anders 

tillstår ändå att han inte minns vad han gjort eller sagt på grund av sitt berusade tillstånd vilket 

han använder som försvar både inför rätten och ursäkt till sin motpart, vilket han verkade tro 

skulle leda till att han skonades från straff. 

  Lars Nielssons dotter Karin tillkallades som sista vittne, hon hade varit närvarande inne i 

stugan när Anders varit där. Rätten uppmanade henne att inte ta hänsyn till sin faders 

berättelse utan ”bekänna reena sanningen”. Hon berättade att Anders kallat Olof för ”skiälm” 

och ”sakramentzka huundzfott” samt att han hade tagit grepp under halsen på Olof och fört 

honom baklänges mot bordet och knuffat hans hustru mot hyvelbänken. När de väl fick ut 

honom hörde hon honom gasta ute på gården. 

   Detta visar på framförallt två intressanta företeelser som kan kopplas samman med kvinnor 

som vittnen och hemfridsbrott. Det förstnämnda är någonting som kommer att diskuteras mer 

ingående längre fram, men som det finns anledning att beröra redan nu. Att Karin inte skulle 

låta sig påverkas av faderns version kan verka självklar eftersom rätten var ute efter att veta 

vad som verkligen hänt, men varför Karin skulle vilja presentera en version som 

överensstämde med sin faders kan ses utifrån två perspektiv. För det första, hon var kvinna 

och som sådan inte lika kapabel som en man att företräda sig själv så länge hon inte var änka 

(se nedan). För det andra, hon var också hans dotter vilket betyder att han som familjefar 

ansvarade för henne och hennes handlingar. 

   Hemgången eller hemfridsbrottet belyses också här vilket var anledningen till att Karin var 

så noga i sin beskrivning av var Anders knuffade Olof och hans hustru. Olika platser i stugan 

hade olika symboliska värden kopplade till husfolkets och framförallt husbondens personliga 

integritet. Att göra våld på någon i dennes hus var belagt med höga böter och starkt förknippat 

med föreställningen om personlig integritet, vilket betyder att också den kränkande 

innebörden i orden förstärks när de yttras i den förolämpades hem.
76

  

3.1.4 Johan Brunius och bonden Olof Erson 

Den fjärde studerade konflikten utspelade sig mellan Johan Brunius och bonden Olof Erson. 

Det var Brunius som stämde Olof inför rätta den 16e februari 1688 och anklagade honom för 

att först ha hånat och sparkat honom i Petter Strömbecks gatubod och sedan gått efter honom 

när han var på väg hem och slagit ner honom på gatan. Olof Erson förklarade å sin sida inför 
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rätten att eftersom Brunius slagit honom i huvudet så att det blev ett blodssår kunde han inte 

komma ihåg vad han hade sagt eller gjort.
77

  

   Petter Strömbecks dräng Anders Larssson som var närvarande vid händelsen berättade efter 

avlagd vittnesed att Olof kom tillsammans med sin far till boden, och att han då var både 

berusad, upprörd och ”stortalig”. Fadern hade då enligt Anders gett Olof fem örfilar. Vidare 

berättade Anders att när Johan hade kommit till boden hade Olof frågat honom med 

nedsättande tillmälen vad han hade där att göra och sedan gett honom en spark. Därefter hade 

de gått ut på gatan där Johan slagit Olof i huvudet med en käpp så att den gick av. När Johan 

sprang till sin bod för att hämta ett nytt tillhygge sparkade Olof efter honom i dörren och 

lyckades också få tag på Johans tillhygge. I denna situation såg sig Anders tvungen att be en 

annan dräng om hjälp och tillsammans drog de bort Olof från Johan och gav honom några 

örfilar. Det enda Olof hade att säga till sitt försvar inför rätten var att Johan skulle ha låtit 

honom vara i fred i sitt berusade tillstånd under festen. 

   Vad som framkommer i Anders vittnesmål är en vilja att visa hur Olof, redan när han kom 

till boden varit så ”oregerlig” att hans far varit tvungen att läxa upp honom. Men också 

uppgiften att han hade behövde hjälp från en annan person för att få bort honom från Johan 

styrker bilden av Olofs överdådiga uppträdande.
78

 Olof själv låter antyda att någonting ligger 

bakom hans burdusa sätt gentemot Johan, men att han försvarar sig med att säga att han inte 

kom ihåg vad han sagt eller gjort skulle kunna tyda på att han var medveten om att hans 

beteende gick stick i stäv med det rådande dygdeidealet. Men det belyser också hur han 

skjuter skulden på Johans slag med käppen som orsak till hans glömska, det var inte något han 

själv förorsakat. Det går än en gång att se hur tidigare konflikter eller oenigheter i 

vardagslivet skapat spänning mellan personer och resulterade i nya skymfer som kunde leda 

till våldshandlingar.
79

 Detta var någonting som gick i enlighet med ”hederns oskrivna regler” 

hur förolämpningar och utmaningar skulle sättas i verket och besvaras för att få utgången till 

sin fördel.
 80

 Konflikten mellan Johan och Olof belyser just det mönstret där minsta lilla gräl 

hade potential att utvidgas till en större konflikt. 

3.1.5 Hans Andersson Hammar mot Evert Ehrensten med följe och bröderna Carl och 

Lorentz Roothof 

Mål nummer fem handlar om en konflikt där den ena parten - Hans Andersson Hammar 

anklagade välborne Herr Evert Ehrensten med följe och bröderna Carl och Lorentz Roothof 
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för att ha utövat övervåld på hans hus och stuckit hans son Casten. De anklagade angav något 

varierande versioner av händelsen, men gemensamt för deras berättelser var att de gått och 

släntrat på gatan efter att ha varit hos Anders Östman och druckit tillsammans, och att någon 

ur Ehrenstens följe skulle ha slagit på Hammarens port och fönsterluckor. Hans skulle då 

tillsammans med sin måg Pähr Biörsson ha kommit ut med störar i händerna när Ehrensten 

och hans följe redan kommit en bit bort.
81

 

   Anklagelsen gäller återigen hemfridsbrott och detta fall belyser i ännu högre grad hur huset 

och hemmet tillskrivs ett symboliskt värde som ”det allra heligaste”.
82

 Men vi ska se att det 

inte endast var huset som sådant som utsattes för övervåld: Med utgångspunkt från Lizzie 

Carlssons studie av hemfriden och Karin Hassan Jansson artikel om hemfridsbrott, framträder 

förolämpningen av den personliga integriteten och hedern som det centrala i Hans Hammars 

beskyllning. 

   Enligt Hammar hade sällskapet både huggit i luckor och port när de varit vid hans hus. Hans 

måg Pähr Biörsson berättade att de även huggit med fyra värjor i portstolparna och sedan 

sparkat på den stängda porten och när de inte fick upp den  hade de skrikit ”rövare och 

skiälmar”. Då hade Hans klivit ut med en stör i handen och frågat vad de ville, men Pähr hade 

dragit honom tillbaka. I samma ögonblick hade någon huggit efter honom så att mössan flög 

av. Bröderna Roothof berättade att det antingen var Ehrensten eller hans tjänstepojke som 

slagit med värja på fönstren och porten. Då hade de där inne börjat ropat åt dom där utanför 

att de skulle hejda sig och kallat dem för ”hundefottar och skiälmar”. Lorentz förklarade att de 

fortsatt att gå framåt ända tills Ehrenstens tjänstepojke Christian sagt ”här kommer alarm, stå 

stå” [alarm: uppståndelse eller överhängande fara], då de sett att folk från huset kom 

springande efter dom. De båda säger också att Hans Reinbott bjudit bröderna Rothoof att 

komma in till sig. Angående mössan så hade den flugit av när Hans angripit dem och huggit 

en av dem i nacken.   

   I ovanstående sekvens finns två intressanta inslag. Hammars version lägger för det första 

stort vikt vid att det förekommit bankande på porten, ropats nedlåtande tillmälen och gjorts 

försök att ta sig in i huset – alla typiska symboliska utmaningsakter med våldsintentioner. 
83

 

Att han som husbonde då skulle ha kommit ut för att försvara sitt hem och anta en eventuell 

utmaning skulle knappast anses som brottsligt.
84

 Det skulle snarare anses som fegt om han 

inte gjort det. För det andra ser vi att både Pähr och Hans hävdar att slagsmålet förekommit 
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precis utanför porten och att Hans skulle ha blivit av med mössan, i sin egen port! Porten som 

utgjorde gränsen för hemfridsbrottet ses här som en viktig punkt, hemfriden hotades vilket var 

ett gott skäl för Hans och Pär att till våld i självförsvar.
85

 Att mössan farit av i själva porten 

kan också ha sin betydelse – det kan syfta på att Hans menar att själva mössryckningen 

överträdde hemfridsgränsen och att detta då fick extra tyngd. Genom Hans Hammars 

framställning ser vi hur han vill få det att framstå som att han blivit utmanad, ärekränkt och 

hotad att bli berövad sin hemfrid av ett gäng våldsbenägna personer som utan anledning ville 

vanära honom. I en sådan situation var det upp till honom att enligt hedersmönstret försvara 

anseendet och huset till varje pris.  

   De andra parterna var istället ivriga att framställa det som att slagen i porten bara var 

någonting som de gjort i förbifarten, och att de fast de blivit överfallna med förnedrande 

tillmälen, gått därifrån. Även påståendet att Reinbott erbjudit dem att komma in kan ses som 

en strategi för att visa att de faktiskt inte hade haft någon avsikt att bryta hemfriden. Detta 

belyser återigen den personliga integritetens utsträckning i rummet och känsligheten för 

kränkningar något som ”alla” visste om och kunde utnyttja för olika syften. Överträdelser av 

någon annans integritet sågs som respektlöst och oärligt men också som provocerande och 

utmanande.  

3.2 Kvinnors roll 

I de tre återstående målen står konflikterna mellan män och kvinnor. I det första och det tredje 

målet kommer analysen i huvudsak att fokusera på kvinnornas utrymmen. Det andra målet 

handlar om en konflikt mellan en änka och en man. Eftersom änkor inte var beroende av en 

förmyndare var hon inte i samma underordnade position som en gift hustru. 

3.2.1 Philip Johansson och Mäster Erik Cardwagnsmakares hustru Sigrid 

Det första målet som faller under det här temat handlar om en konflikt mellan Philip 

Johansson och Mäster Erik Cardwagnsmakares hustru Sigrid. Tvisten handlade om huruvida 

Philip olovligt härbergat parets gesäll och sedan slagit hustru Sigrid när hon förebrått honom 

för detta. I februari 1689 stod parterna i rätten och försökte rättfärdiga sina respektive 

handlingar. Meningarna gick isär om anledningen till gesällens övernattning hos Philip, vilket 

hade resulterat i muntliga och fysiska påhopp från bägge sidor.
 86

  

   Det första som faller i ögonen är att det är Mäster Erik som företräder sin hustru i rätten. 

Även om det var hon som hamnat i bråk med Philip så var det hennes make som förde hennes 
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talan i rätten. Att kvinnor, i huvudsak hustrur blev företrädda av sina män i rätten var dock en 

vanlig företeelse, i synnerhet när det gällde ärekränkningsmål.
87

 Så fenomenet som sådant var 

tidstypiskt, och kan ses som ett uttryck för underordning. Men vad får underordningen i det 

här fallet för konsekvenser? Som jag nämnde i det inledande kapitlet kunde jag inte hitta 

några konflikter mellan kvinnor i materialet utifrån saköreslängderna. Att dra slutsatsen att det 

inte förekom några konflikter mellan kvinnor är dock inte troligt, vilket detta fall kan belysa. I 

saköreslängden står det ingenting om att Eriks hustru var inblandad i målet. Vilket säger oss 

något om inte bara kvinnors möjligheter att få tillträde till och vara synliga på den offentliga 

arena som rätten utgjorde, utan också om mäns och kvinnors relationer till varandra. Detta är 

någonting som kommer att stå i fokus för analysen av de följande målen. 

   Philip inkallade pigan Sara Anna Andersdotter som vittne och hon berättade att när gesällen 

Påhl kommit in till Philip och beställt ett stop öl, hade Mäster Erik kommit strax efter och bett 

Påhl att gå hem. Philip hade då sagt att när Påhl gått hem för någon kväll sedan hade han inte 

blivit insläppt, därför gick han tillbaka till Påhl och övernattade. När Erik och hustru Sigrid 

kommit dit nästa morgon och anklagade Philip för att han hyser deras gesäll gav Philip Sigrid 

en örfil så att hon var tvungen att sätta sig ner. Men hon svarade strax med att ge honom ett 

slag på armen samtidigt som hon frågade ”hwad håller tu för tisseltassel med min gesäl” 

[tissel: hemlighetsmakeri, tassel: skvaller eller smicker]. Efter det så sprang hon ut men 

”myssan låg kwar på gålfwet”. Sara Anna hade inte sett något blod från örfilen, och Philip 

nekade till att ha slagit henne, och hävdade att han bara fört henne ifrån sig med handen.  

   Vad som är utmärkande för ovanstående situation är den fysiska konfrontationen mellan 

Sigrid och Philip. Att ”näpsa” sin egen hustru inom ramen för äktenskapet ansågs inte som 

någonting brottsligt, under 1600-talet.
88

 Men att slå någon annans hustru verkar vara belagt 

med samma böter som om man skulle ha slagit en man. Sigrids beteende vid själva konflikten 

skiljer sig inte särskilt mycket från de andra fallen där män blivit utsatta för fysiska angrepp. 

Hon slår tillbaka och anklagar Philip för att ha något oärligt för sig tillsammans med hennes 

gesäll. Hon säger inte ”min makes gesäll” utan ”min gesäll”. Gesällen tillhörde hushållet och 

alltså även henne som matmoder. Det som skiljer Sigrids beteende från männens är att hon 

springer därifrån och lämnar mössan på golvet. Att fly ifrån sin antagonist var enligt 

manlighetsmönstret likvärdigt med att visa sig feg och omanlig. Även om det vid kritiska 

lägen kunde vara ”bättre fly än illa fäkta”, så kunde detta tillfälle knappast beskrivas som 

kritiskt. En kvinnas ära eller anseende ifrågasattes eller utmanades inte på samma sätt som en 
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mans om hon flydde från platsen. Ännu en indikation på detta var att mössan som 

symboliserade värdighet lämnades kvar hos antagonisten. Denna hämtade hon tillsammans 

med två karlar samma kväll. 

   Dagen efter hade Mäster Erik kommit till Philip för att hämta tillbaka något som Philip 

tidigare lånat och när han då förebrått Philip för att ha slagit hans hustru, hade Philips hustru 

kommit till tals och sagt att ”det skulle warat mehr”. I det samma hade även hustru Sigrid 

kommit till Philip och försökt ta sig in, men Philips hustru hade stängt dörren mitt framför 

henne, vilket fått henne att slå några slag hårt på porten innan hon gick därifrån. 

  I denna sekvens framträder även Philips hustru, och skymfar Sigrids beteende inför hennes 

man, samtidigt som hon strategiskt och demonstrativt hindrar Sigrid från att komma in, hon 

var inte välkommen efter att ha beskyllt hennes man för oärligheter och slagit honom. Detta är 

en intressant företeelse eftersom det också i viss mån belyser kvinnornas relation till varandra. 

Att en hustrus ära var hennes mans angelägenhet är något som diskuterats bland annat av 

Marie Lindstedt Cronberg
89

, men vad mannens ära och ifrågasättandet av den spelade för roll 

för hustrun är en sak som är något mer komplicerad att reda ut av flera olika skäl. Bland annat 

för att kvinnor oftast analyseras utifrån sina förhållande till olika män, även när de står i 

centrum för analysen som egna subjekt. Detta beror på att kvinnors relationer till män var (är) 

centrala för deras utrymmen och möjligheter. Det går att utläsa minst två nivåer av 

underordning för kvinnor, för det första – det manliga idealet som också var idealet för 

mänskligheten
90

 och det andra mer komplexa förhållandet som en kvinna hade till de verkliga 

män som hon hade omkring sig – sin make, sin far, bröder eller andra män som direkt 

påverkade hennes möjligheter och utrymmen. Med det ovanstående resonemanget vill jag 

understryka att mäns och kvinnors verkliga vardagliga förhållanden till varandra i allra högsta 

grad anpassades till men även påverkade den sociala praktiken vilket innebär att människors 

erfarenheter kan förändras, vilket i sin tur också påverkar föreställningar om olika företeelser.    

   Den ovanstående sekvensen ovan antyder att hustrun mycket väl kunde utsätta sin mans 

antagonist för kränkning och utestängning, kanske belyser det också det ”symbiotiska” 

förhållandet inom äktenskapet. Sigrids bankande på porten kan ses som en retorisk gest för att 

visa ett uppenbart missnöje och en redan synlig konflikt. Om bankandet skulle ha skett när det 

handlade om mer osynliga spänningar mellan parterna är det troligt att detta skulle kunna 

uppfattas mer som en utmanande akt. Medan det vid det här tillfället bekräftade en redan 

uppenbar konflikt. 
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3.2.2 Kiell Andersson och Håkan Nilssons änka 

Nästa konflikt rör Kiell Andersson och Håkan Nilssons änka som kom till rätten både den 

femte och sjunde oktober 1680. Det var gymnasisten Johan Johansson som drog ärendet inför 

rätta på änkans vägnar. Kiell anklagades för att ha utövat övervåld på henne och hennes hus, 

kallat henne för tjuv och hora samt spottat henne i ögonen. Kiell å sin sida menade att änkan 

var skyldig honom pengar men begär till sist att få skonas från straff eftersom han själv inte 

kan komma ihåg vad han sagt eller gjort på grund av sitt berusade tillstånd. Flera vittnen 

tillkallas för att reda ut händelseförloppet.
91

 

   Kiell skulle vid ett flertal tillfällen under samma dag ha kommit berusad och ”galen” hem 

till änkan och överfallit henne med okvädande tillmälen, hotat att slå henne och spottat henne 

i ögonen. Men hon skulle ha fått hjälp att få ut Kiell från huset av ett par karlar som hört 

oväsendet utifrån. När dom fått ut honom ska han ha överfallit dom med örfilar och hårdrag, 

och till sist också kastat en stor sten på porten. Inne i huset skulle han ha anklagat änkan för 

att ha stulit så mycket att folk som sitter i galgen har stulit mindre, samt begärt en del i gården 

som han menade att hans svåger betalat. Kiell berättade att änkan tidigare sagt med föraktfulla 

ord att han inte hade några pengar att hämta, spottat honom i ögonen och kallat hans hustru 

för ”fyllebytta”. Det var detta som skulle ha fått honom så upprörd att han gått dit när han var 

full.  

   Här ser vi återigen hur personerna försöker att beskriva händelsen till sin fördel. Kiell hade 

kanske inte ”rätten på sin sida” men han försökte ändå rättfärdiga sina handlingar genom att 

hävda att han först blivit illa behandlad och skymfad. Att hans hustru nämndes i en dålig ton 

kan ses som en provocerande gest från änkans sida vilken omedvetet eller medvetet hade för 

avsikt att locka fram vissa reaktioner från Kiell. Målet kan ses som en interaktion mellan två 

parter som ger ifrån sig och tar emot skymfer. Alla tillmälen som yttrades åstadkom 

reaktioner och motstötar vilket kan ses som att det fanns en stark benägenhet från båda sidor 

att försvara sin sak och sin heder.
92

 Att Kiells respons på änkans förolämpningar och 

ifrågasättanden senare resulterade i våldsamma handlingar och brytande av hemfriden var inte 

någonting som accepterades varken i en rättslig eller social kontext. Detta visar på det sociala 

rummets räckvidd, där vissa beteenden i form av motstötar och förolämpningar accepterades 

som en del av spelet om äran medan andra beteenden inte kunde fungera inom ramarna för 

socialiteten.
93
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   Det kanske mest intressanta och belysande exemplet av den kraft som kunde ligga i ord lyfts 

fram i slutet av protokollet när Kiell begär att få förlikas med änkan och ber om förlåtelse för 

det övervåld och ”oskickliga väsende han uti hennes hus fördt”. Förlikningen var någonting 

som änkan gick med på, men endast på ett villkor. Eftersom hon i protokollen blivit beskriven 

som en ”hora”, ”tjuv” och ”djävul”, ville hon att rätten skulle frigöra henne från dessa 

tillmälen och se till att de inte skulle räknas om någon skulle återkomma med sådana tillmälen 

om henne. Kiell fick då frågan om han kunde bevisa att änkan bedrivit något hor eller någon 

tjuvnad, men svarade att det kunde han inte samtidigt som han intygade att hon var både ”god 

och ärlig” och att han inte visste någonting annat om henne än så. 

    Att få äran återupprättad handlade inte alla gånger om att utöva hämnd på personen, rätten 

utgjorde den arena där upprättelse kunde ske utan att hämnd behövde förekomma. Vad som 

krävdes för att få äran återupprättad var att personen som överfallit en med okvädande ord 

skulle ta tillbaka sina tillmälen.
94

 Denna akt befriade personen från att faktiskt ”vara” det som 

den blivit kallad för. Eftersom Kiell sade att han inte kunde bevisa något av det som han kallat 

henne för tyder det på att orden verkligen ansågs anspela på det som de stod för. De var inga 

tomma skällsord utan kunde också ha en verkande effekt på den som de riktades mot. Detta 

var anledningen till att man lade så stor vikt vid bevisningen av de tillmälen som man 

överfallit en person med. Orden var inte bara fyllda med innebörder som i första hand beskrev 

personen, utan också en sorts handlingseffekt som gjorde att personen blev det den kallades 

för. Det här resonemanget belyser hur okvädandet sågs som en talakt i enlighet med Austins 

terminologi, okvädandet kan tolkas som ett performativt yttrande. Om man blev kallad för 

tjuv var det inte endast handlingen som avsågs utan hela personen som dömdes, eftersom 

handlingarna ansågs förkroppsliga själen.
95

 

   Något som framkommer i berättelsen var att Kiell ett flertal gånger försökt att konfrontera 

änkan, men att hon aldrig ville komma till tals med honom. Detta godtogs dock inte utan 

vidare av omgivningen som en ursäkt för Kiells beteende. Vittnet Johan Matson till exempel, 

menade att det vore bättre om Kiell skulle ”låta änkian blifwa i sitt huus i fredij till kropp och 

ähra”. Det fanns bättre och lagliga sätt för Kiell att söka sin fordran. Detta rymmer två 

spännande företeelser som kan knytas till änkans ”strategi” men det kan också säga oss 

någonting om föreställningarna om rätt och orätt. Kiell vill alltså hävda att han tidigare hade 

försökt att tala med änkan men att hon hade gömt sig för honom, detta är någonting som från 

Kiells håll skulle kunna setts som förolämpande. Att inte vilja eller våga konfrontera någon 
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kan också uppfattas som att inte bli sedd eller att inte bli tagen på allvar. Även om de 

konfronterats en gång tidigare hade det inte lett till någon klarhet i problemet utan snarare gett 

änkan tillfälle att både fysiskt och verbalt skymfa Kiell. Att detta skulle ha drivit Kiell att 

tillgripa våld var kanske inte den respons som änkan räknat med. Men det kan också ses som 

en strategi att pressa sin antagonist att kliva över gränsen till det som faktiskt är tillåtet inom 

ramen för konfliktspelet.
96

 Detta stämmer också väl överens med änkans sätt att hantera Kiells 

förlåtelse. Eftersom hon går med på förlikning trots att han angripit henne i hennes hem kan 

detta ses som en storsint och ödmjuk gest vilket skulle kunna ha resulterat i att hon vann i 

omgivningens ögon.
97

 

   Den andra delen belyser som sagt föreställningar om rätt och orätt vid konfliktsituationen. 

Johan menade att saker löses på ett ärligt via rätten, eller i alla fall inte genom att beröva 

någon hemfriden. Varför Kiell inte gick till rätten kan nog ingen besvara, men kanske var det 

så att Kiells upplevelser av änkans förolämpningar och undandragande kan hade gjort skada 

på hans anseende och väckt hämndlystnad. Men om man begår en ovärdig hämnd finns det å 

andra sidan risk för att man själv blir vanhedrad.
98

  

3.2.3 Hustru Christin och Inspektören Johan Weyland 

Det sista målet som kommer att behandlas i uppsatsen handlar om Hustru Christin som blev 

instämd till rätten och beskylldes för att i tullstugan ha kallat Inspektören Johan Weyland för 

”hoorkamp”
99

 [kamp: häst]. 

   Hustru Christin blev inkallad till rätten för att med ed bevisa att hon inte kallat Weyland för 

hoorkamp. Hon menade sig kunna hålla sin ed att hon inte sagt något sådant i tullstugan, men 

att hon inte sagt det någon gång i samtal med andra hustrur kunde hon inte svära på. Detta 

eftersom hon och hennes väninnor sett att inspektören stämt möte med Margareta, men hon 

förbehåller sig att hon inte haft någon avsikt att bevisa något sådant, det vill säga att Weyland 

hade bedrivit hor med Margareta.  

   Vad detta mål visar är att kvinnor verkade på en annan arena än män. Både män och kvinnor 

var bärare av ära, men männens ära ansågs mer offentlig än kvinnornas. Detta berodde i 

huvudsak på var ärekränkningen ägde rum. Det var vanligt att ärekränkningar mellan män 

förekom vid tillfällen då det konsumerades alkohol och då ofta i inför större publik. 

Kvinnorna däremot hade inte lika starka och tydliga umgänges- och dryckesvanor vilket 
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påverkade formen och platsen för ärekränkningen.
100

 Ovanstående berättelse bekräftar den 

bilden, även om det den här gången inte var en kvinna som blivit kränkt så hade kränkningen 

ägt rum på den ”kvinnliga arenan” detta tyder på att det fanns olika sorters arenor för 

konflikter och hur dessa samverkade med varandra är en intressant fråga, som dock bara kan 

antydas i den här uppsatsen.  

   Bourdieu skriver att brunnen som är den kvinnliga mötesplatsen i det Kabyliska samhället 

är lika viktig för kvinnorna som fälten eller församlingarna är för männen. Dessa 

samlingspunkter är de platser som skvaller och nyheter utbyts därför är de också viktiga 

centrum för socialiteten.
101

 Detta kan också i högre grad belysa det problem som formulerades 

tidigare angående kvinnornas möjligheter att beträda den offentliga arenan samt varför 

konflikter mellan kvinnor lämnat så få avtryck i rättsmaterialet. 

   Efter att ha uteslutit tolkningen att det inte förekom några konflikter mellan kvinnor kan vi 

istället börja fokusera på anledningar till varför de till stor del uteslöts från den rättsliga 

arenan. Det skulle kunna tänkas vara så att de kvinnliga konflikterna inte ansågs vara 

tillräckligt viktiga för att behandlas i rätten. Då leder frågan vidare till varför männens 

konflikter skulle vara av större betydelse? En tolkning skulle kunna vara att rätten utgjorde 

det organ som hade för avsikt att upprätthålla och återställa den sociala balansen i samhället 

och att konflikter mellan kvinnor inte utgjorde ett lika stort hot mot eller påverkan av den 

samhälleliga balansen vilket skulle kunna knytas till de underordnade positioner som 

tillskrevs kvinnor som kön. De manliga angelägenheterna som togs upp i rätten kan länkas 

samman med männens ställning som genom ära och prestige kunde ge tillträde till 

maktpositioner.
102

 Därför kan det tänkas att det också fanns anspråk att kontrollera makten 

och våldsutövningen som förekom i samhället. Det ovanstående målet hade dock risk att sätta 

samhällsbalansen i gungning, eftersom det ifrågasatte inspektörens äktenskapliga trohet 

gentemot sin hustru. Eftersom äktenskapet hade en så central roll i det samhälleliga livet hade 

också männen förpliktelser mot sina hustrur, och att vara trogen var en av dem.
103

   

   En annan intressant företeelse i målet är ordens betydelse och verkan beroende på 

intentionen med yttrandet. Christin menade att hon vid något tillfälle hade kunnat utbrista i 

sådana ord, men att hon absolut inte hade påstått sig kunna bevisa att inspektören bedrivit 

något hor med Margareta. Detta belyser att ett enda ord kunde vara tillräckligt för att 

åstadkomma skada en persons sociala anseende. Något som även tidigare har 
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uppmärksammades i målet om Kiell Andersson och änkan. Eftersom ordet i sig beskrev en 

brottslig handling kunde det alltså anspela på att personen var brottslig och eftersom hor 

formellt var belagt med dödsstraff eller i varje fall höga böter, fanns det anledning att 

undersöka bakgrunden till Christins yttrande. Vi återkommer även till resonemanget om hur 

orden upprättar en bild av personen som blev avgörande för om personen sågs som ”god” 

eller ”ond”. Eftersom värnandet om sitt namn och sitt rykte var likställt med att värna om det 

”allmänna bästa” fanns det potential att sätta sin egen ära på spel om man förringade värdet på 

en annan persons namn.
104

 Christins yttranden skulle kunna uppfattas som en akt att sprida ett 

falskt rykte om Weyland, vilket också betraktades som synd.
105

  

3.3  Känslans betydelse 

Under de efterföljande rubrikerna kommer känslans betydelse att belysas, detta främst utifrån 

två teman. Det första temat behandlar känslostämningen eller intentionen i konflikten där 

fokus i huvudsak ligger på hemfridsbrotten. Det centrala i första temat är hur känslotillstånd 

samverkar med yttranden och handlingar samt hur dessa värderades i olika sammanhang.
106

 

Även om specifika ord för känslor inte förekommer i materialet kan just frånvaron av 

känsloord vara betydelsefull och belysande.
107

 I efterföljande tema kommer jag att anknyta till 

Rosenweins begrepp ”emotionella gemenskaper” för att diskutera emotionella ideal som 

antyds i de åtta protokollen som legat till grund för undersökningen.  

3.3.1 Känslan i konflikten 

I Hans Andersson Hammars anklagelse mot Ehrensten och bröderna Roothof kan man säga att 

känslan utgör själva grunden i berättelsen. Det handlar om vilken känsla eller intention 

förövarna hade när de kom till huset och slog i fönsterluckorna och hur meningarna går isär 

om just känslostämningen. 

   Carl Roothof yttrade inledningsvis att han trodde att parterna hade förlikts innan de skilts åt 

och att Hammar då skulle ha förstått att de inte gått dit med onda avsikter eller försökt att 

ställa till med något bråk. Hans fick flertalet gånger frågan i rätten hur han kunde bevisa att de 

kommit dit med ”wreedmodh” [vredesmod: häftig vrede]., Han svarade att det både syntes på 

dom och att Gud visste att hans hus blivit illa handterat samt att andra runt omkring hade 

klagat över ”sådant owäsende”.  
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   Detta tyder på att oenigheten mellan parterna inte endast grundade sig på vem som gjort 

vad, utan att det som hänt hade en djupare innebörd än så. En handling kunde ges annan 

innebörd beroende på om den utövats med god eller ond känsla. På så vis påverkade också 

känslostämningen den andra personens upplevelse av orden som yttrats eller en handling som 

utförts. Kanske är det just den underliggande känslan som omedvetet eller medvetet förmedlas 

genom ord, handlingar och kroppsuttryck till mottagaren, som parterna försöker bevisa i sina 

framställningar av händelsen. Hans Hammar letade efter tecken som skulle kunna ha 

signalerat att de andra parterna hade onda avsikter. Medan Ehrensten och Roothofarna 

förklarade att de inte hade hyst någon ”arghet” till huset, utan endast ”gått på roolighet” på 

gatan och att fönsterknackningen skulle ses som en ”raljering” [raljera: lätt ironiskt eller 

retsamt syftar här antagligen på upptåg och skämt]. Denna form av upptåg kallades för att 

”grassera” och syftar på att man strövade omkring på gator under stoj och oväsende.
108

 Att 

kunna läsa av situationen och intentionen var en grundläggande del i det sociala livet och en 

del i spelet om äran och hedern i synnerhet, något som hörde till varje persons habitus under 

denna tid. Carls yttrande att han trodde att de redan var förlikta belyser också aspekten om 

medvetna eller omedvetna missförstånd. Att Hans sade att andra också hade hört oväsendet 

skulle kunna kopplas samman med ärans offentliga karaktär. Om det nu enligt Hans visat sig 

att även andra hört och kanske sett ärekränkningen krävdes offentlig upprättelse, något som 

skulle kunna ha fått honom att gå till rätten.
109

    

   Nästa mål som ska undersökas är även det ett hemfridsbrott - Kiell Anderssons 

förolämpande av änkan i hennes eget hus. Vad som skiljer det målet från ovanstående är att 

det är oerhört tydligt vad Kiell hade för intentioner med sitt intrång, detta var ingenting som 

han kunde försöka förklara bort som ett missförstånd. Kiell var arg och kom till huset i fullt 

vredesmod för att han tyckte sig ha blivit illa behandlad av änkan. Denna känsla av att ha 

blivit förolämpad hade förmodligen växt och fått utlopp när han varit berusad. Men att denna 

handling ändå skett med avsikt att hämnas är en viktig komponent i analysen. Om en 

ärekränkande handling eller ett slagsmål uppstått hastigt i stundens hetta utan någon långvarig 

baktanke betraktades det inte på samma vis som när hämndlystnad var motivet. Att utöva 

medveten och genomtänkt hämnd betraktades enligt dygdernas ideal som ett uttryck för en 

egenkärlek som gick mot kärleken till Gud.
 110

 Vi skulle kunna säga att rätten utgjorde en 

arena som under 1600-talet fick en allt närmare anknytning till staten och kyrkan vilka 
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representerade de kristna idealen, därför kan vi se att rätten också verkade i enlighet med 

dessa. Det intressanta med de ovanstående fallen gällande hemfridsbrotten var att vissa 

känslostämningar värderades som synder och gav på så vis uttryck för en moralisk 

ståndpunkt.
111

 Vad gäller vreden i hemfridsbrotten handlar det om att hämnden som enligt 

Bourdieus studie var en central del av det sociala spelet om hedern och äran
112

, var fylld med 

negativa innebörder. Enligt en skrift som Tungans styrelse från 1733 som riktade sig mot 

ärekränkningar, var hämndgirigheten inte bara ett uttryck för dålig moral utan också en 

förkroppsligad synd och ett uttryck för samröre med djävulen.
113

 I Kiells fall hade intrången 

och de verbala tillmälen, kopplats till en vredes- eller hämndkänsla. Här skulle man kunna 

tala om hur känslans gestaltning (emotiver), också formar känslolivet. Eftersom vissa känslor 

och känslouttryck värderades negativt kan vi tänka oss att detta påverkade personernas uttryck 

för och benägenhet att uttrycka dessa känslor.
114

 Detta eftersom det troligen fanns (finns) en 

tendens att anpassa sig till gemenskapen men också överhetens påbud för att bli accepterad 

och som målen i den här uppsatsen belyser slippa undan straff.   

   En annan del som belyser känsloaspekten i ovanstående mål är när Kiell får höra vittnenas 

versioner av händelsen. Han log då samtidigt som han sa att han som hade vittnat skulle stå 

till svars för sin berättelse inför Gud. Kiells känsla av ringaktning hade fått honom att 

åsidosätta dygden vilket inte gick att förneka. Kiells leende hade i detta sammanhang ingen 

god intention, istället skulle vi kunna tänka oss att det gav uttryck för någon typ av ironi eller 

sarkasm.
115

 Yttrandet tyder också på att Kiell trots oförmågan att legitimera sin handling och 

trots att det fanns vittnen som stärkte änkans version ändå ville antyda att Gud visste det rätta 

sammanhanget och att vittnesversionerna inte berättade hela sanningen – eller att det fanns 

andra som kände till hela den bakomliggande tvisten mellan honom och änkan och de 

förolämpningar han blivit utsatt för.   

   Respektabiliteten och ärans motpol var skammen
116

, att skamkänslan förekom hos parterna 

som blivit berövade sin ära eller förlorat en konflikt står då som en rimlig tolkning. Hur den 

uttrycktes är dock något svårare att utreda. Att vägra berätta vad som hänt – att säga att man 

har glömt vad som hände genom att skylla på berusning förekommer två gånger. Det var Kiell 

Andersson och Anders Mårthensson som båda begått hemgång som inte kunde förklara vad 

som hänt på grund av berusing. Denna akt kan knytas till en diskussion om kommunikation, 
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möjligheten till konflikter grundar sig på en kommunikation mellan parterna där även en 

vägran till kommunikation kräver och förutsätter en viss typ av kommunikation.
117

 Denna 

strategi att vägra tala eller ”vända ryggen till” var någonting som en man av heder inte 

använde sig av, utan kan snarare tillskrivas en man som berövats sin ära och på så vis dragit 

skam över sig. Kanske skulle det kunna tolkas som så att Kiells och Anders beteende var en 

typ av uttryck för skamkänslor.     

   De två ovanstående fallen belyser hur känslor kan användas för att förtydliga sin version av 

en händelse.           

   Ännu en intressant företeelse som kan knytas till känslans betydelse är vid konflikten 

mellan Hans Reinbott och Pähr Hörn. När Hans högg Erik i handen förklarade vittnet Petter 

Elis att han inte kunde tro att det ”var något argt” emellan Hans och Erik när Erik blev 

huggen. Vidare berättade han att fäktandet endast skulle skett vid gott mod och på ”lustighet”. 

Denna betoning av känslotillståndet när skadan skedde belyser som tidigare nämnt ännu en 

aspekt av hur socialiteten var utformad. Såta vänner skulle kunna göra narr av varandra, 

kanske var det just det som utmärkte en god vänskap.
118

 De ska också kunna fäktas med 

värjor, och om någon råkar göra den andra illa så ska detta inte ses som ett försök till 

utmaning. Snarare handlar det om att kunna behärska och tolka de sociala koderna inom en 

viss grupp.     

   Den känsla av vanheder och utestängdhet som Pähr kände kan tänkas ses som att Hans 

gjorde intrång på både hans fysiska och andliga integritet, vilket gjorde att han uppfattade 

minsta lilla gest från Hans sida som ett påhopp.
119

 Det skulle kunna ses som att Pährs känsla 

av vanheder resulterat i ett öppet ”sår” på hans ära vilket förkroppsligades enligt de kulturella 

koderna i en ständig snarstuckenhet och misstänksamhet.
120

 Det går också här att se hur 

känslor och ära samverkar med varandra.
121

 

   3.3.2 Emotionella normer och ideal – några avslutande funderingar 

Vad som lyser igenom i de undersökta målen är att det finns olika emotionella ideal som 

verkade bredvid varandra och på olika nivåer. I materialet kan vi se att det finns flera olika 

uttryck för exempelvis en känsla som hade koppling till vrede. I lokalsamhället agerade 

människor i enlighet med normer och ideal som var förankrade i lokala traditioner. Barbara 

Rosenwein visar hur vissa traditionella ord och uttryck för känslor under senantiken fick nya 
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förändrade innehåll vid kristendomens intåg, ilska och vrede menar hon ska ha varit 

måttstocken för övriga känslor. De kristna värderingarna välte de gamla normerna vilket 

resulterade i omdefiniering av vissa begrepp eller fenomen, som till exempel manlighet.
122

 

Detta tyder också på att traditioner eller fenomen i ett samhälle inte direkt ”försvinner”. 

Snarare skulle man kunna tala om hur lokala traditioner är med och formar nya ideal där ord 

och begrepp får nya innebörder. Detta kan också ses som att olika normer eller ideal ”odlade” 

och förknippades med vissa känslor, vilket gör att det förekommer viss förskjutning i 

människors föreställnings- och känslovärld.
123

 Detta eftersom nya grupper som gör anspråk på 

makt eller inflytande måste använda sig av redan existerande begrepp och vanor för att få 

fäste och erkännande för sina nya ideal.  

   Det mest uppenbara emotionellt laddade ordet eller känslouttryck som förekommer i 

materialet är kopplat till vrede (vilket inte är något konstigt eftersom det är konflikter som 

studerats). Detta ord värderades snabbt som negativt och kopplades i skrifter som Tungans 

styrelse till syndabegreppet.
124

 Överhetens propaganda mot ärekränkningar formades precis 

som propagandan mot duellerna av de kristna idealen som mall för vad som skulle betraktas 

som rätt och orätt.
125

 Hämnden som enligt Bourdieu var central för hedern ansågs på detta sätt 

förkroppsliga synd, och att förringa någons namn sågs som uttryck för egenkärlek.
126

  

   Det skulle även kunna tänkas att normer för manligt och kvinnligt påverkade utformningen 

av de känslomässiga idealen genom att den manliga och kvinnliga äran var utformad på olika 

sätt. Eftersom männens rättsliga och individuella möjligheter att uppnå maktpositioner 

påverkades av ärbarheten var det oerhört viktigt för en man att upprätthålla sitt anseende 

offentligt.
 127

 Den kvinnliga äran var som bekant konstruerad kring mer privata 

angelägenheter och inte på samma sätt förknippad med makt.
128

 Dessa förväntningar från 

samhället och den lokala gemenskapen förkroppsligades genom personernas habitus. De 

känslomässiga förväntningarna skulle i enlighet med detta resonemang kunna vara olika 

beroende på om man var man eller kvinna. Att kartlägga och bekräfta ett sådant resonemang 

skulle emellertid kräva en mer omfattande studie med fler kvinnliga representanter och ett 

mer varierat material som underlag som i högre grad fokuserar på känslor, dess vokabulär och 

uttryck.  
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4. Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats hade som huvudsakligt syfte att undersöka mäns och kvinnors ord, känslor och 

handlanden i konfliktsituationer i 1680-talets Gävle. Den bild som framkommit är hur hedern 

och äran var en viktig komponent vid konfliktsituationer och hur detta spel utformade den 

sociala miljön och påverkade båda män och kvinnor. Den offentliga äran tillskrevs mannen 

och de konflikter som undersökts i uppsatsen bekräftar bilden av detta sociala spel som 

framförallt en manlig företeelse. Männen i undersökningen försökte vid flertalet tillfällen att 

utmåla sin antagonist som oärlig för sin egen vinning vilket kunde ske genom att antyda att 

personen inte utförde ett ärligt arbete eller inte gjort sig förtjänt av de pengar som han krävde 

för uträttat arbete, men också genom förolämpande ord, fysiska slag eller intrång. Att vid 

konflikter göra intrång i någons hus förekom flertalet gånger i materialet. Ett sådant intrång 

ansågs vara en överträdelse av den personliga integriteten och ett brott mot hemfriden. Att 

inte respektera denna integritet ansågs som oärligt och orätt. Äran som kan betraktas som en 

symbolisk resurs kunde flyttas mellan olika personer vid olika tillfällen beroende på hur de 

förhöll sig till reglerna i socialiteten kring hedern.  

   Kvinnornas ära var konstruerad på ett annat sätt än männens och detta gjorde att den 

kvinnliga hedern oftast inte ansågs vara en offentlig angelägenhet, vilket kan tyda på att 

konflikter mellan kvinnor och frågan rörande deras ära inte ansågs vara ett så stort hot mot 

samhällsbalansen. Detta kan i sin tur knytas till den underordnade position som tillskrevs det 

kvinnliga könet, där kvinnor var satta under antingen sin faders eller makes förmyndarskap 

om hon inte var änka. Att kvinnor verkade på en annan arena än män skulle också vara en 

möjlig förklaring till underrepresentationen av konflikter mellan kvinnor i materialet, men 

också att hustrur företräddes av sina män, vilket inte lämnat avtryck i saköreslängderna.  

   Att använda sig av olika känslor för att förtydliga sin berättelse av en händelse var något 

som förekom, likaså att man markerade avsikter med hjälp av känslor. Det förekom även att 

man var oenig om vilka känslor och intentioner som hade uttryckts i olika situationer och 

skeden av konflikten. Det fanns även andra strategier att försöka vinna opinion exempelvis 

genom att utmåla sin antagonist som överdådig eller oregerlig och på så vis framhålla sitt eget 

handlande som mer behärskat, rationellt och rättfärdigt. Man försökte också att få det att 

framstå som att det var antagonisten som börjat bråket och att man själv endast agerat i 

självförsvar. Men att inte ge någon respons på utmaningen kunde också användas som en 

strategi för att provocera motparten att skämma ut sig själv. Ett sätt kunde också vara att 

framställa den andre som oärlig genom dess beteende. Känslorna spelade en viktig roll och 
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värderades i hög grad som goda eller onda. Vredeskänslan som framkom tydligast i materialet 

ansågs enligt de kristna dygderna förkroppsliga synd och gav uttryck för en moralisk 

ståndpunkt. Att män och kvinnor agerade utifrån olika emotionella ideal är någonting som 

skulle kunna antas eftersom förväntningar på personer bestäms bland annat utifrån kön. 

   Något av det mest intressanta med målen är att de antyder vilka regler som gällde för 

interaktionen mellan människorna. Det fanns specifika (som till exempel regler för 

hemfridsbrottet och förolämpande ord) men många gånger oskrivna koder som formade 

kommunikationen i konflikterna, och hur personerna uppfattade dessa på ett mer eller mindre 

rätt sätt. Den kanske mest intressanta komponenten i utformningen av kommunikationsakten 

eller socialiteten är enligt min mening känslan, även om känslor inte alltid uttrycks genom ord 

så kan de uttryckas i kroppsliga icke-verbala former och skapa en stämning i ett rum eller 

mellan två eller flera personer. När det kroppsliga uttrycket för stämningen eller känslan 

avläses och uppfattas av en part så skulle man kunna tänka sig att det också förkommer någon 

form av respons (som inte den heller behöver vara verbal) från den andra parten som 

förändrar eller upprätthåller stämningen. Det komplexa men också grundläggande i 

socialiteten är hur kroppsliga icke-verbala uttryck och oskrivna koder hela tiden förmedlas 

och påverkar människan och att vi tolkar dessa utifrån våra egna erfarenheter (habitus) och 

samtidens föreställningar om vad de innebär. Men just det oskrivna och icke-verbala gör att 

det också finns utrymme för missförstånd och oenigheter om vad som egentligen uttryckts och 

när, vilket de åtta målen som behandlats belyser. 

  Vad som ansågs som rätt och orätt konstruerades ofta i samklang med de kristna dygdernas 

påbud och männen och kvinnorna som framträder i materialet försöker förhålla sig till både de 

synliga och osynliga lagarna och normerna när de berättar sina versioner av 

händelseförloppet. Vi skulle också kunna tänka oss att föreställningar och normer 

producerades på flera olika plan och påverkades av flera olika faktorer som exempelvis 

religion, social tillhörighet och som vi sett även kön. De olika planen skulle kunna beskrivas 

som makro- och mikronivåer där olika mer omfattande maktinstanser hade intresse av att 

påverka föreställningar och normer som till exempel kyrkan, den framväxande staten och 

rättsväsendet. Dessa verkade även på mikronivån, men där fanns det även till exempel sociala 

eliter som genom kapitaltillgångar (jord, fastigheter och pengar) förkroppsligade 

maktpositioner och socialt och kulturellt anseende. Detta avspeglar sig också i personernas 

handlande vid konflikterna som undersökts, hur tvisterna och oenigheterna har ett nära 

samband med makt – att vinna en konflikt även på individnivå resulterade i att man 

åtminstone tillfälligt hamnade i en överordnad position. Vi kunde också se en antydan om att 
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kvinnor verkade på en annan arena än männen, en arena där det också förmodligen förekom 

inbördes maktspel- och positioneringar mellan kvinnor, men vad som är uppseendeväckande 

är just att dessa ändå stod under en allmän norm för samhället och rätten som värderades som 

manlig. Som vi såg hade Hustru Sigrid möjlighet att skymfa Philip och på så vis ifrågasätta 

hans ära, men innebar det att hon också kunde göra anspråk på makt och övertag i situationen 

på samma sätt som om hon varit man? Den intressanta och i högsta grad komplexa fråga om 

hur alla dessa föreställningar och maktpositioner i praktiken uttrycks och samverkar med 

varandra och skapar tillvaron i en människas liv har väckts och intensifieras under arbetet 

med den här uppsatsen. 
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