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2. Inledning 
 
Den 14 februari 1642 tog biskopen i Strängnäs Jakob Zebrazynthius till orda inför de 58 

biskopar, professorer och lägre kyrkliga tjänstemän som samlats i Storkyrkan i Stockholm. 

Riksdagen hade pågått sedan den 6e januari, och den viktigaste frågan för de församlade 

ständerna hade varit bevillningen av extra skatter och utskrivning av manskap till det då 

pågående kriget Tyskland. Biskop Zebrazynthius ville dock diskutera en helt annan fråga: 

Fem år tidigare i Strängnäs hade en viss Erik Andersson - jägmästare hos adelsmannen Erik 

Rynning - haft sexuellt umgänge med pigan Britta Jönsdotter utan att de varit lagligt 

trolovade. Britta blev med barn, men fick efter en tid missfall, vilket bekräftades av två 

jordegummor. Erik Andersson misstrodde dock Britta, och menade istället att hon medvetet 

orsakat att graviditeten avbröts i förtid. Han betraktade sig därför inte längre som förpliktad 

att gifta sig med henne, trots att han "inför goda witnenss närwaro" lovat att ta henne till äkta 

maka.  

 

För en nutida betraktare kan det verka underligt att en fråga om en enkel pigas - eventuellt - 

förlorade heder tas upp i samma politiska församling där man diskuterade skatter, 

utrikespolitik och stora religionspolitiska frågor. Av exemplet ovan är det tydligt att 

prästeståndet förutom dess politiska funktion som del i den svenska ståndsförsamlingen även 

fyllde en funktion som kyrkorättsligt organ, där äktenskapsrättsliga mål kunde behandlas. 

Denna uppsats har undersökt vad denna funktion var.  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Undersökningens syfte har varit att utforska aspekter av prästeståndets riksdagsarbete som 

tidigare inte undersökts, med fokus på prästeståndets funktion som kyrkorättslig instans.  

Detta har skett genom en noggrannare empirisk studie av prästeståndets behandling av 

äktenskapsrättsliga mål. Undersökningen har utgått från fem grundläggande frågeställningar: 

 

• Vilka sorters äktenskapsrättsliga mål hanterades? 
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• Hur behandlades äktenskapsrättsliga mål? 

• Varför behandlades målen? 

• Förändrades hanteringen under undersökningsperioden, och hur kan en eventuell 

förändring förklaras?  

• Vilken funktion hade prästeståndet som kyrkorättslig instans i äktenskapsrättsliga 

frågor? 

 

Tidigare forskning 
 
Forskningen som generellt har hanterat prästeståndet har gjort det utifrån två perspektiv: 

prästeståndets kyrkopolitiska roll och dess mer direkt politiska roll som en del av den svenska 

statsbildningsprocessen och riksdagens utveckling mot parlamentariskt organ. Prästeståndet 

har dock inte varit föremål för någon utförligare forskning på mycket lång tid, med undantag 

för Cecilia Ihses doktorsavhandling Präst, stånd och stat – kung och kyrka i förhandling 

1642-1686 (2005) som behandlade prästeståndets funktion i ståndsriksdagen under 

stormaktstiden med fokus på interaktionen mellan prästerskapet och kungamakten. Bland 

annat gör Ihse en europeisk utblick och observerar mönstret att prästerskapet allt mer 

marginaliseras som politisk makt, och försvinner helt från ståndsförsamlingarna på många 

håll i Europa. En av de viktigare punkterna i Ihses arbete blir därigenom att utföra en analys 

kring varför det svenska prästeståndet fortsätter att ha relativt stark politisk makt under längre 

tid än i de flesta andra europeiska länder. Ihse har exempelvis studerat prästernas 

beslutsordning1. Ihse har även studerat hur prästeståndet förhöll sig till de kungliga 

propositionerna: med andra ord de beslutsunderlag som kungamakten traditionellt 

överlämnade till adeln och prästeståndet i början av riksdagarna, och som skulle ligga till 

grund för bevillningar av extra skatter och utskrivningar. Enligt Ihse kan prästeståndet inte 

tillskrivas de passiva egenskaper som forskningen – enligt Ihse – tidigare gjort, inte heller kan 

de kungliga propositionerna betraktas som i stort sett betydelselösa dokument. Ihse bekräftar 

samtidigt forskningens allmänna ståndpunkt att prästeståndet i regel inte opponerade sig mot 

kungamakten2. Ihses forskning har även bekräftat den tidigare uppfattning om att 

prästeståndet under 1600-talet isolerar sig till en liten elitistisk grupp högt uppsatta präster, 

                                                
1 Ihse Cecilia, Präst, stånd och stat: kung och kyrka i förhandling 1642-1697. Stockholm 
2005 s. 68. 
2 Ibid s. 91-92. 
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som enligt Ihse också utvecklade starka band till varandra genom bland annat giftermål inom 

ståndet3. Den kanske viktigaste slutsatsen är att prästeståndet spelade en av forskningen 

underskattad roll i den svenska statsbildningen genom den legitimerande makt som det 

svenska prästerskapet hade, vilket enligt Ihse berodde på att det svenska prästerskapet 

förvaltade ett ideologiskt och kulturellt kapital, vilket blev en tillgång i den pågående 

förhandlingen med kungamakten4. Ihses avhandling har också mött viss kritik från Daniel 

Lindmark vid Umeå universitet som kritiserat avhandlingens brist på komparation med de 

övriga riksdagsstånden, och vilken roll den religiösa ideologin spelade för prästeståndets 

relation till kungamakten och i förlängningen till riksdagen som politisk arena5. 

 

Bland den kyrkohistoriska forsningen som rör prästeståndet bör nämnas Hans Cnattingius 

doktorsavhandling ”Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige 1611-1636” från 1939. 

Avhandlingen utgörs av en systematisk redogörelse för utvecklingen inom kyrkostyret under 

stormaktstidens första årtionden. Fokus ligger på kungamaktens strävan att under det tidiga 

1600-talet införa vad man kallade ”Consistorium generale”, ett kyrkligt organ som skulle 

ersätta prästeståndets konsistorieform som kallades ”Consistorium regni”. Den nya 

konsistorieformen skulle bestå både av det högre biskopskollegiet och av lägre präster vilka 

tidigare medvetet uteslutits från prästeståndets verksamhet, samt representanter från de övriga 

riksdagsstånden6. 

Sven Lindegårds doktorsavhandling Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse – 

en studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praktik (1957) är en av få avhandlingar 

som fokuserar på consistorium regnis verksamhet och behandlar hela dess period som 

verksamt organ, från 1571 års kyrkoordning till consistorium regnis avskaffande i och med 

den nya kyrkoordningen 1686. Den uttalande avsikten med avhandlingen har varit att fylla en 

kunskapslucka som uppstått inom kyrkohistorisk forskning, gällande prästeståndets 

verksamhet och de rättsliga- och politiska förutsättningar som fanns för att consistorium regni 

skulle kunna verka. Enligt Lindegård uppstod consistorium regni till  följd av att 

religionsfrågor under reformationstiden under 1500-talet blev en större angelägenhet för hela 

statsmakten. Att skapa och bevara religiös enighet inom riket blev centralt för den nya 

                                                
3 Ibid s. 171-173. 
4 Ibid s. 36-37, 148, 174-176. 
5 Lindmark Daniel, Maktens legitimering, Historisk tidskrift 126: 1, Stockholm 2006. 
6 Cnattingius Hans, Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige 1611-1636. s 368-369.  
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svenska centralmakten, och brott mot religionen blev under 1600-talet synonymt med brott 

mot den nya konfessionella svenska staten7.  

 

Inom den rättshistoriska forskningen kan nämnas Sven Kjöllerströms forskning om 

processerna kring arbetet med den svenska kyrkoordningen under 1500- och 1600-talet. I 

Kyrkolagsproblemet i Sverige 1571-1682 (1961) redogör Kjöllerström för de framförallt 

idéhistoriska strömningar som påverkat hur den svenska kyrkolagen kommit att utformas 

under stormaktstiden. Ivar Nylanders ”Studier rörande den svenska äktenskapsrättens 

historia” framstår också som kanske den enda relativt moderna redogörelsen över 

äktenskapsrätten i Sverige under tidigmodern tid. Nylander har studerat skilsmässor ur 

rättshistoriskt perspektiv med fokus på den praxis som växte fram i och med att kyrkolagen 

var under arbete under större delen av undersökningsperioden. 8 

 

 

Källmaterial och avgränsningar 
 

Som källa har undersökningen primärt använt prästeståndets riksdagsprotokoll från åren 

1642-1697. Uppsatsen har använt den sammanställda och transkriberade utgåva av de 

handskrivna originalprotokollen som gavs ut på uppdrag av den svenska riksdagen och 

riksgäldskontoret mellan åren1949 och 1987. Protokollen är därigenom transkriberade från 

handskrivna original som sammanställts från en mängd olika samlingar och arkiv, både 

privata och offentliga, där de tidigare förvarats. Protokollen från perioden 1642-1697 är av 

varierande omfattning, och utgör totalt cirka 2000 sidor. Variationen är stor i både utformning 

och hur utförligt de olika händelserna beskrivs. Under riksdagarna på 1600-talet valde 

prästeståndet alltid två notarier, varav den ena skötte protokollföringen, med undantag från 

riksdagen 1660 som det finns två protokoll bevarade från: en från varje notarie. Det är ett 

material med mycket utrymme för källkritik. Till exempel är det mycket sannolikt att det 

fattas delar av protokollen eftersom de inte tidigare varit sammanställda, och har förvarats på 

olika ställen. Det är också möjligt att notarien inte protokollfört alla mål som behandlades, 

eftersom omständigheterna kring valet av notarie och standardiseringen av notariens 

                                                
7 Lindegård s. 9-10. 
8 Lindegård Sven, Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse, Lund 1957. s. 9-10. 
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arbetsuppgifter var rätt osäkra.9 Beträffande eventuella tendenser i källmaterialet är det ofta 

av underordnad betydelse för undersökningen, eftersom den fokuserar på dels rent kvantitativ 

data. Även de kvalitativa analyserna borde inte påverkas nämnvärt eftersom undersökningen 

fokuserar på det rent administrativa innehållet, och inte på de värderingar som protokollen 

eventuellt förmedlar. Som komplement till protokollen har också 1571 års kyrkoordning 

använts, som den finns utgiven i bokserien ”Handlingar rörande Sveriges historia”10. 

 

Tidperioden har valts med hänsyn till tillgången på källmaterial och utifrån den period som 

främst omfattats av den tidigare forskningen, detta för att möjliggöra en starkare analys av 

undersökningens empiriska resultat. Fokus har valts på Cecilia Ihses undersökning, som är 

aningen nyare än de andra nämnda, dock har undersökningsperioden förlängts till 1697 (Ihse 

har undersökt perioden 1642-1689), för att på detta vis möjliggöra en undersökning som 

inbegriper riksdagens verksamhetsperiod innan ett långt uppehåll tas mellan år 1697-1710, 

under Karl XII första regeringsår och första halvan av det stora nordiska kriget (1700-1721). 

Detta möjliggör också en undersökning av de första riksdagarna efter 1686-års kyrkoordning, 

då prästeståndets verksamhet regleras ytterligare och consistorium regni avskaffas som 

kyrkopolitiskt organ. 

 

 

Teori och metod 
 

Först och främst har undersökningen bestått av en omfattande sovring av källmaterialets 

texter. Materialet har - som tidigare nämnts - omfattat mer än 2000 sidor text, varav bara en 

bråkdel har rört behandlingen av äktenskapsmål. För att redovisa undersökningens resultat har 

uppsatsen använt en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den första delen av 

undersökningen har en kvantitativ metod använts för att sammanställa och redovisa den data 

som utvunnits från riksdagsprotokollen. Den kvantitativa undersökningen använder även ett 

enklare system för att ordna äktenskapsmålen i kategorier som representerar målens 

varierande innehåll. Kategoriseringen är problematisk: den generaliserar äktenskapsmålen på 

ett artificiellt sätt (källmaterialet gjorde ingen liknande kategorisering). Kategoriseringen har 

                                                
9 Ihse 2005 s. 55-57. 
10 Utgiven av Norsdtedts förlag med titeln Kyrko-ordningar och förslag dertill före 1686. 
[Afd.] 1. år 1872.  
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också gjorts efter förutsättningar som kan verka godtyckliga men som varit nödvändiga för 

undersökningen: många av äktenskapsmålen har varit av så invecklad karaktär att de varit 

svåra eller omöjliga att kategorisera på ett vetenskapligt tillfredställande och representativt 

sätt. Dessa mål har kategoriserats som "Övriga mål". Följande kategorier har använts i den 

kvantitativa undersökningen: 

 

1. Skilsmässomål. 

2. Mål rörande äktenskap mellan nära besläktade. 

3. Mål rörande brutna äktenskapslöften. 

4. Mål rörande äktenskap mot förälders vilja. 

5. Övriga mål. 

 

Eftersom skilsmässor representerade ett stort och viktigt antal mål, har kategorin i sin tur 

delats in i underkategorier för att möjliggöra noggrannare granskning av innehållet. 

Undersökningen är kronologiskt indelad i två tidsperioder, 1642-1660 och 1664-1697, för att  

utröna hur den kvantitativa behandlingen av äktenskapsmål förändrades under 

undersökningsperioden.  

 

I undersökningens andra del används framförallt kvalitativ metod, och fokuserar på målens 

innehåll, samt hur behandlingen gick till. Detta sker genom att några väl utvalda 

äktenskapsmål analyserats utifrån målens olika beståndsdelar, bland annat vilka instanser 

målet passerat, hur det togs upp, hur lång tid behandlingen pågick och slutligen målets 

utgång. Metoden möjliggör en noggrannare undersökning av hur fallen hanterades, och vad 

som kännetecknar de som hamnat hos prästeståndet. 

 

Uppsatsens fokus har varit att genomföra en empirisk undersökning av ett material som inte 

tidigare granskats i dess helhet utifrån ett äktenskapsrättsligt perspektiv. Den teoretiska 

aspekten av undersökningen har därför blivit begränsad. Analyser och eventuella 

förklaringsmodeller är baserade på den tidigare forskningen. Utöver det finns inget formulerat 

teoretiskt utgångsläge. 
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Bakgrund 
 
Prästen i riksdagen 

 

Kyrkan hade länge en betydande politisk makt i Sverige. Kyrkan fanns under medeltiden 

representerad i kungens råd, och var med i den samhällselit som kallades till herredagarna. 

När riksdagen växer fram och tar form som Sveriges ståndsförsamling under 1500-talet blir 

det också ett forum som behandlar religionsfrågor, eftersom landets religiösa enighet blev en 

allt större politisk och religiös fråga efter reformationen. 11 

 

Riksdagarna ägde rum frekvent under perioden 1642-1697, men ofta med ojämna intervaller. 

Efter 1660 äger de generellt rum med 3 års mellanrum. Riksdagarnas längd varierade också 

under perioden och kunde vara från några veckor till flera månader. De ägde - med få 

undantag - rum i Stockholm. Prästeståndet representerades främst genom stiftens kyrkliga 

ledare: biskoparna och superintendenterna. Representationen skiljde sig från de övriga 

stånden eftersom biskopar och superintendenter hade personlig närvaroplikt vid riksdagarna, 

vilket var ovanligt: de andra ståndens representation var i högre grad baserad på fullmakter, 

och kunde alltså - i stort -anförtros vilken medlem av ståndet som helst. I praktiken gjordes 

dock undantag när biskopen eller superintendenten var oförmögen att resa till riksdagsorten 

på grund av sjukdom eller hög ålder. Representationen i prästeståndet var kraftigt reglerad av 

stiftens ledning: ledamöterna bestod till största delen av kyrkoherdar och prostar, samt 

professorer och lärare som representerade akademin. 12 

 
Consistorium regni - begreppet 

 

Det råder viss osäkerhet kring användandet av begreppet "Consistorium regni". Enligt Sven 

Lindegård började begreppet användas frekvent under 1640-talet, men det tycks inte ha 

reglerats någonstans, utan snarare som praxis. Begreppet användes dock oregelbundet, och 

ibland hade prästeståndets notarie använt begreppet "Consistorium comitiale" istället för att 

beteckna samma församling och samma verksamhet. 13 I uppsatsen har jag valt att använda 

begreppet "Consistorium regni" när jag hänvisar till den sammanträdesform som prästeståndet 

                                                
11 Ihse 2005, s. 14. 
12 Ahnlund Nils, Ståndsriksdagens utdaning 1592-1672. Stockholm, 1933, s. 402-405, 495. 
13 Lindegård 1957, s. 28-29. 
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sammanträdde i under riksdagarna. För att beteckna prästerna som social samhällsgrupp har 

jag använd begreppet "prästerskapet".  

 
 

3. Kvantitativ undersökning 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten utifrån den kvantitativa undersökningen, tillsammans med 

en kortare analys.  

 

 

Antalet äktenskapsmål i prästeståndets riksdagsprotokoll 1642-1697  
 

Tabellen nedan visar antalet äktenskapsrättsliga mål som protokollförts under de 25 riksdagar 

och utskottsmöten som innefattas av undersökningsperioden. Som tidigare nämns i avsnittet 

om källkritik så kan protokollen variera mycket mellan riksdagarna, både i omfång och i 

detaljnivå. Bland annat saknas helt protokoll från riksdagarna i Stockholm 1654, 1668, 1682-

1683. Från dessa riksdagar finns dock bilagor bevarade, men i dessa förekommer inga 

äktenskapsrättsliga fall. Även riksdagen i Göteborg år 1676 saknar protokoll, så även 

utskottsmötena i Uppsala 1656 och i Göteborg 1658. Från provinsmötet i Stockholm 1657 

finns endast bilagorna till protokollet bevarade, i dessa förekommer två äktenskapsmål som 

tagits med i undersökningen eftersom de med största sannolikhet tagits upp i Consistorium 

regni under riksdagen.  
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Diagram 1: Antalet protokollförda äktenskapsrättsliga mål under riksdagarna 1642-

1697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Prästeståndets riksdagsprotokoll14  

 

Det framträder inget starkt utvecklingsmönster i Diagram 1: Det sker visserligen en kraftig 

ökning av behandlade äktenskapsmål under 1675, men antalet mål sjunker sedan igen. Totalt 

är det 77 äktenskapsmål som behandlas under denna period. Tydligt är att flest 

äktenskapsrättsliga mål behandlas under riksdagarna mellan 1659 och 1680. Allra flest fall tas 

upp under riksdagen i Uppsala 1675.  

 

1689 års riksdag i Stockholm kräver viss uppmärksamhet. En av undersökningens 

utgångspunkter har varit att prästeståndets behandling av äktenskapsmål upphör efter 1686 då 

Sverige fick en ny kyrkoordning och Consistorium regnis verksamhet upphörde. Som 

Diagram 1 visar innehöll 1689 års riksdagsprotokoll (alltså den första riksdagen efter den nya 

lagens införande) 2 äktenskapsmål. Det första målet formuleras som en allmän fråga och 

behandlar huruvida det är möjligt för en kvinna, vars make begått ett mord och sedan varit på 

rymmen i 8 år, att begära skilsmässa. Maken hade under tiden återvänt och blivit dömd till 

döden av den världsliga rätten, men var ännu vid livet när frågan togs upp. Målet behandlas 

                                                
14 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1-4. 

Riksdagsår 

Antalet mål 
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snarare som en sakfråga än som ett faktiskt rättsfall: de berörda parterna hänvisas inte till med 

namn, och diskussionen som följer kommer att handla allmänt om vad som skall klassas som 

goda skäl att begära skilsmässa.15 

 

Det andra äktenskapsmålet från riksdagen 1689 är även det speciellt. 6 mars, klockan åtta på 

förmiddagen tar ärkebiskop Olaus Swebilius, även prästeståndets talman under riksdagen, till 

orda och lägger fram fallet med bonden Peder Eriksson i Hälsingland. Bonden Peders fru har 

under en längre tid legat sjuk, och under tiden har Peder inlett ett förhållande med en av 

pigorna på gården. Efter att hustrun avlidit av sjukdomen har Peder begärt att få gifta sig med 

pigan, och det är här svårigheterna har uppstått: ska det verkligen tillåtas? Av protokollet 

framgår det att Peder först vänt sig direkt till kungen, vilket är det vanliga tillvägagångssättet i 

komplicerade frågor om giftermål. Kungen har sedan, vilket var brukligt innan 1686 års 

kyrkoordning, remitterat fallet till ärkebiskopen för att diskuteras i prästeståndet. Det speciella 

med det här äktenskapsmålet är att det över huvud taget tas upp: 1686 års kyrkoordning 

förbjuder prästeståndet att behandla äktenskapsmål. Trots det nya regelverket verkar vanan 

dröja sig kvar. Det blir dock inget utlåtande från prästeståndet, och ingen dom i frågan. Målet 

avslutas kortfattat med ”Consistorium comitiale kan härutinnan sigh intet uthlåta, effter dett 

expresse är förbudit uthi kyrkoordningen...” Det är tydligt att målet egentligen inte skall 

diskuteras, och att man därmed dragit streck i diskussionen.16  

 

 

Kategorisering av målen 
 

Tabellen nedan visar antalet mål som ingår i de olika kategorier som använts i 

undersökningen. För att underlätta redovisningen av undersökningen har 

undersökningsperioden delats upp i två kronologiska delar. Av tabellen framgår det att 

mängden mål under kategorin ”övrigt” ökade mellan 1660-1697, tillsammans med kategorin 

”mot förälders vilja”. I övrigt är ”skilsmässor” den nästa största kategorin med totalt 27 

protokollförda mål under perioden 1642-1697. 

 

 

                                                
15 Riksdagsprotokoll 1689 s. 339-40 
16 Riksdagsprotokollet 1689 s. 351. 
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Tabell 2. Antalet mål i respektive kategori under perioden 1642-1660 och 1664-1697 

 

 1642-1660 1664-1697 Totalt antal mål 1642-1697 

Skilsmässor. 

 

15 12 27 

Nära besläktade. 8 5 13 

Brutna 

äktenskapslöften. 

3 1 4 

Mot förälders 

vilja. 

0 5 5 

Övrigt. 11 17 28 

 

Källa: Prästeståndets riksdagsprotokoll 1642-169717 

 

Skilsmässor 
 
Den näst vanligaste typen av äktenskapsmål som behandlades av prästeståndet var fall 

rörande äktenskapsskillnad18. Det var mål där någon av äktenskapets parter, eller båda, av 

olika skäl ansökte om att skiljas från sitt eller sina äktenskapslöften. Äktenskapsmål var av 

dubbel rättslig natur: de tillhörde både den världsliga och den andliga rätten, och behandlas 

därför på olika rättsliga arenor vilket ibland ledde till svårigheter i behandlingen då de olika 

instanserna stred om vilken instans som skulle behandla målet först19. Enligt Ivar Nylanders 

studie om den svenska äktenskapsrättens historia fanns framförallt tre skäl som legitimerade 

en skilsmässa: äktenskapsskillnad på grund av hor, egenvilligt övergivande och osämja 

mellan makar. I Nylanders studie finns också tre andra kategorier som är mer sällsynta men 

också mer komplicerade till sin rättsliga natur, och krävde enligt Nylander att kungamakten 

behandlade dem. Det rör sig om äktenskapsskillnader (genom kunglig resolution) som resultat 

                                                
17 PrP 1-4. 
18 Se Diagram 1 s. 11.  
19 Lindegård s. 171. 
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av osämja, brott och straff samt sjukdom20. De skilsmässofall som togs upp i Consistorium 

regni kan i grova drag passas in under de kategorier Nylander tar upp, men de kunde variera 

mycket till innehåll och förfarande. Till Ivar Nylanders kategorier har adderats ytterligare två: 

brutna äktenskapslöften och felaktiga vigslar.21 

 

 

 

Tabell 3. Antalet skilsmässomål i respektive underkategori under perioderna 1642-1660 

och 1664-1697 

 

Anledningar till 

skillsmässa 

1642-1660 1664-1697 Totalt antal mål 1642-1697 

Hor. 5 1 6 

Egenvilligt 

övergiv. 

3 1 4 

Osämja. 3 3 6 

Brott och straff. 0 1 1 

Sjukdom. 0 1 1 

Brutna 

äktenskapslöften. 

4 4 8 

Felaktigt utförda 

vigslar. 

0 1 1 

 

Källa: Prästeståndets riksdagsprotokoll 1642-1697.22 

 

 

Hor 

Skilsmässor på grund av otrohet (hor) var en av de vanligaste under perioden 1642-1697. Av 

skilsmässofallen som tas upp i Consistorium regni var det 7 fall av 27. Det rörde sig ofta om 
                                                
20 Ivar Nylander. s. 7-9. 14-16. 
21 Se Tabell 3. 
22 PrP 1-4. 
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att den ena parten i äktenskapet anklagade den andra för att ha varit otrogen, och krävde 

skilsmässa från denna. Enligt 1571 års kyrkoordning, som gällde mer eller mindre oförändrad 

fram till 1686, måste den ena parten blivit ”beslagen med bevislig hordom” för att den 

oskyldiga parten ska kunna utkräva skilsmässa. Prästerskapet i Sverige var dock av åsikten att 

en försoning mellan makarna alltid var önskvärd, även om den ena parten varit bevisligt 

otrogen. Skilsmässa var endast ett alternativ om en av parterna var oskyldig: hade båda begått 

hor hade ingen av parterna rätt till skilsmässa, förutsätt att de inte dömdes till döden för själva 

horsbrottet. Av tabell 3 att döma minskar Consistorium regnis behandling av skilsmässomål 

på grund av hor under åren 1664-97. 23 

 

 

Egenvilligt övergivande 

Egenvilligt övergivande är enligt Nylander den andra anledningen till äktenskapsskillnad i 

1571 års kyrkoordning24. Kategorin representerar de skilsmässomål som uppkommit på grund 

av att den ena parten i ett äktenskap, av olika skäl, övergivit den andra parten. Historiskt sätt 

rörde det sig ofta om äkte makar där maken dragit ut i något av 1600-talets många krig, och 

aldrig återvänt. Enligt Nylander var det brukligt att den övergivna makan väntade i högst sju 

år på att maken skulle återvända, innan hon ansökte om att få skiljas från den övergivande. En 

skilsmässa på grund av egenvilligt övergivande innebar också att den parten som övergivit 

också förbjöds att inträda i nytt äktenskap på livstid25. I prästeståndets protokoll finns fyra 

mål rörande äktenskapsskillnad på grund av egenvilligt övergivande, men det beträffar sällan 

fall överensstämmande med Nylanders beskrivning av egenvilligt övergivande, vilket 

kommer visas i nästa avsnitt där behandlingen av målen granskas noggrannare. Egenvilligt 

övergivande är också en kategori skilsmässomål som minskar under undersökningsperioden.  

 

Osämja mellan makar 

För vissa äkta makar verkar det ha varit omöjligt att leva tillsammans. I 1571 års 

kyrkoordning tydliggörs prästerskapets plikt att se till att äkta makar lever tillsammans och att 

hem inte splittras i onödan. Osämja resulterade ofta i att den ena parten antingen lämnade 

hemmet eller drevs bort på grund av den dåliga relationen. I sådana fall var det var yttersta 

vikt att prästerskapet manade till försoning och inte förhastade att godkänna skilsmässan, 

                                                
23 Nylander. 16-17. Almquist s.132. 
24 Ibid s. 45.  
25 Nylander s. 46-47. Cnattingius s. 126 
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därför var det vanligt att man i stället godkände att makarna levde isär under en kortare 

period: oftast under ett år. Det krävdes dock att osämjan var så svår att någon av makarnas liv 

var hotat för att kyrkan skulle godta skilsmässan i sådana mål, och en dom skulle alltid 

föregås av en längre tids rannsakning i både andlig och världslig rätt, samt att makarna levt 

frånskilda under en längre tid.26  Även denna kategori är vanligt representerad bland de 

skilsmässomål som behandlas i Consistorium regni: sex mål behandlas under 

undersökningsperioden. Antalet behandlade skilsmässomål inom kategorin ”osämja mellan 

makar” förblir oförändrad under undersökningsperioden. 

 

Brott och straff 

Det var länge den lutherska reformationens uttolkares uppfattning att ett äktenskap inte kunde 

upplösas på grund av att den ena parten begått ett brott, och straffats därför. Vissa undantag 

kunde dock göras ifall brottet varit riktat mot själva äktenskapet, till exempel  

hustrumisshandel. Därför blev äktenskapsskillnad på grund av brott och straff inte upptaget i 

någon lag under 1600-talet27. Under undersökningsperioden förekommer endast ett mål där 

ena parten ansökt om skilsmässa som ett resultat av att den andre straffats för något brott28.  

1600-talet.29 Under undersökningsperioden förekommer endast 1 mål där en av parterna 

ansökt om att få skiljas p.g.a. att den andra straffats för brott30.  

 

På grund av sjukdom 

I likhet med ovanstående kategori var även sjukdom inte allmänt betraktat som anledning att 

bevilja en skilsmässa. I 1571 års kyrkoordning står det uttryckligen att spetälska eller annan 

sjukdom inte skulle gillas som skäl till äktenskapsskillnad31. Det sker dock en 

attitydförändring under 1600-talet, och i 1686 års kyrkoordning finns ”smittosamma och 

obotliga sjukdomar” med som eventuella äktenskapshinder, och därmed också legitima skäl 

till skilsmässa32. Detta, enligt Ivar Nylander, till följd av att framförallt spetälska blev allt 

vanligare under 1600-talet, framförallt i Finland. Att döma av prästeståndets protokoll från 

perioden var det dock ytterst ovanligt att ett fall rörande äktenskapsskillnad på grund av 

                                                
26 Nylander s 67-69. 70-72. Riksdagsprotokollen 1680 s. 58 
27 Nylander 160-161. 
28 Protokoll 1680 s. 340 
29 Nylander 1961, s. 160-161. 
30 PrP. 4, s. 340 
31 Nylander s. 185. Kyrkoordning 1571 s. 113 
32 Almquist s. 139. 
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sjukdom togs upp i Consistorium regni: under hela perioden 1642-1697 tas endast ett fall 

upp33. 

 

Brutna äktenskapslöften 

De totalt åtta målen inom kategorin är sådana där en av parterna i ett äktenskap av olika 

anledningar har brutit sitt äktenskapslöfte och vill utträda ur äktenskapet. Det är en kategori 

skilsmässor som inte finns behandlade i Ivar Nylanders studie, troligtvis på grund av 

oregelbundenheten i hur dessa mål inkom och behandlades. Det är också en kategori 

skilsmässomål som behandlas under hela undersökningsperioden och i jämnt antal, det sker 

därför ingen kvantitativ förändring av hur målen behandlas. 

 

Felaktiga vigslar 

Kategorin innehåller skilsmässomål som behandlats därför att vigseln förrättats oriktigt och 

därför inte kan hållas för giltig. Det förekommer endast ett skilsmässomål i kategorin under 

undersökningsperioden.  

 

 

Nära besläktade 
 

Kategorin representerar de äktenskapsmål som behandlades i Consistorium regni och hade det 

gemensamt att de alla rörde äktenskap mellan personer som var besläktade på olika sätt. 

Äktenskap mellan nära besläktade var en fråga som diskuterades frekvent i prästeståndet 

under riksdagarna. När två personer som var nära släktingar gifte sig kallades det för 

”äktenskap i förbjudna led”, där ingick även sådana äktenskap som skedde mellan människor 

som inte var besläktade via blod utan genom ingifte, exempelvis svågerskap34, vilket hörde 

samman med vad man under Sveriges katolska tid kallat ”andligt släktskap” och kunde 

exempelvis röra fadderskap och andra juridiska företeelser som räknas som äktenskapshinder 

och därmed omöjliggjorde äktenskap mellan folk som befanns vara andligt besläktade35.  

 

De stränga bestämmelser som prästerskapet genomförde gällande äktenskap i förbjudna led 

skapade besvärligheter, framförallt med många adliga äktenskap, som ofta skedde mellan 

                                                
33 Nylander s. 186-187. Prästeståndets protokoll 1675 s. 217. 
34 Inger s. 30-31.  
35 Almquist s. 143. 
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människor som var mer eller mindre avlägset besläktade. Det kunde också innebära hårdare 

straff för vanliga lägersmål: hade samlag skett innan kunde det också bli fråga antingen om 

vanligt lägersmål eller om kätteri för det religionsbrott som ett sådant samlag medförde. 

Redan under början av 1600-talet utvecklades en praxis angående kungens dispensrätt i 

äktenskapsfrågor och då framförallt i fråga om äktenskap mellan nära besläktade och det blev 

allt vanligare att biskopar och andra höga kyrkomän som behandlade frågor om äktenskap i 

förbjudna led vidarebefordrade frågan direkt till kungen36. Antalet äktenskapsfrågor som 

rörde nära besläktade minskar under perioden 1642-1697, vilket eventuellt kan förklaras med 

att kungen i allt högre grad behandlade frågorna och utfärdade dispenser 

 

 

Brutna äktenskapslöften 
 

Under perioden 1642-1697 behandlade Consistorium regni fyra mål som uppstått till följd av 

att den ena parten brutit sina äktenskapslöften. Fallen liknar de som tidigare redovisats under 

kategorin ”skilsmässor”, med den stora skillnaden att dessa mål inte primärt behandlar 

huruvida äktenskapet ska upplösas. Det kunde exempelvis röra sig om att en förlovning skett 

mellan två personer, varefter den ena parten ångrat sig och försöker slippa själva giftermålet 

genom att förneka att något äktenskapslöfte alls givits. Detta kunde härleda till att den andre 

parten drog denne person inför rätta och krävde att äktenskapslöftet skulle hållas. Kategorin 

tas inte upp av någon sekundärlitteratur, troligtvis för att fallen är ovanliga, och ibland kan 

fogas under andra kategorier. Målen är vanligare under första delen av 

undersökningsperioden: 1642-1660. Under perioden 1664-1697 minskar dock antalet, och 

endast ett mål behandlas.  

 

 

Trolovningar och äktenskap mot förälders vilja 
 

En typ av äktenskapsmål som blir allt vanligare under perioden 1642-1697 är de som i 

undersökningen kategoriserats som ”mot förälders vilja”. Det rör sig om trolovningar eller 

vigslar som skett utan att parternas föräldrar, eller andra förmyndare, godkänt föreningen. I 

1571 års kyrkoordning står att inga hemliga äktenskapskontrakt får upprättas, och inga 

                                                
36 Cnattingius s. 126, 129-30. 
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förlovningar ske utan att målsmän vet om det. Detta motiveras med att ”barnen äro effter 

Gudz bodh föräldromen vndergiffuen så wäl i thenna saak som alla andra”37. Detta gällde 

likväl kvinnliga som manliga barn samt för änkor som fortfarande hade sina föräldrar i livet38. 

Det är totalt fem äktenskapsmål som hanteras under perioden som faller under kategorin. De 

sker samtliga under perioden 1664-1697 

 

 

De övriga målen 
 

”Övriga mål” inbegriper de fall som inte passat in i någon av övriga kategorier. Det rör sig om 

målvars typ är svårdefinierad, eller äktenskapsfall som innehåller flera olika mål: till exempel 

hordom och egenvilligt övergivande. Den innehåller också de mål, där Consistorium regni 

själva haft svårt att klassificera målet, ofta eftersom förfarandet varit så ovanligt. I denna 

kategori ryms även rättsfall som berör tjänstefel begångna av prästerskapets olika 

ämbetsutövare i äktenskapsmål, ofta i samband med vigslar. Skillnaden mellan de som 

framträder i kategorin ”övrigt” och de i underkategorin till ”skilsmässor” är att de övriga 

ärendena inte inkommit i form av skilsmässomål, det är dock fullt möjligt för Consistorium 

regni att senare döma, eller rekommenderade, en skilsmässodom även i dessa ärenden.  

 

Kategorin är också undersökningens största, med 28 behandlade äktenskapsmål under hela 

undersökningsperioden39. Antalet behandlade mål inom kategorin ökar också under perioden 

från elva mål under perioden 1642-1660 till 17 mål under 1664-1697, vilket kan tolkas på 

olika sätt. Av undersökningen framgår det i alla fall tydligt att det behandlas allt fler 

komplicerade och svårklassificerade äktenskapsmål i Consistorium regni under perioden. 

Nästa del av undersökningen kommer att visa exempel på exakt hur invecklade denna typ av 

äktenskapsmål kunde bli, och hur det gick till när de behandlades under riksdagarna. 

 

 

 

 

                                                
37 KO 1571. s. 106 
38 Almquist s. 118. 
39 Se Tabell 2. 
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Slutsats 
 

Den kvantitativa undersökningen har visat att äktenskapsmål tagits upp med ojämns frekvens 

under undersökningsperioden. En noggrannare undersökning av de två målen som 

protokollförts under riksdagen 1689 har visat tydliga tecken på att en övergång har skett 

under den riksdagen, och prästeståndet har börjat anpassa arbetet efter den nya 

kyrkoordningen. Under nästkommande riksdag: riksdagen i Stockholm 1693, förekommer 

inga äktenskapsmål i protokollet. Riksdagen i Stockholm 1697 blir - som tidigare nämnts - 

sista gången prästeståndet sammanträder innan det långa avbrottet 1697-1710 under Karl 

XII:s första regeringsår och det stora nordiska kriget. De viktigaste slutsatserna från den 

första delen av den kvantitativa undersökningen blir alltså: att antalet äktenskapsrättsliga mål 

som protokollförts varierar stort från riksdag till riksdag under perioden, och att det sker en 

förändring i hanteringen under och efter riksdagen 1689 då behandlingen av målen successivt 

upphör.  

 

Genom att kategorisera de sammanlagt 77 äktenskapsmål som finns i prästeståndets protokoll 

i 5 kategorier har det varit möjligt att se vilka typer av äktenskapsmål som behandlas i 

Consistorium regni och hur många mål som ingick i respektive kategori. 

Undersökningsperioden delades också in i 2 perioder: 1642-1660 och 1664-1697 vilket gjorde 

det möjligt att - i grova drag - se hur behandlingen av äktenskapsmålen förändras kvantitativt 

under perioden. Genom att ytterligare dela in den - för prästeståndet - viktiga behandlingen av 

skilsmässomål i 7 underkategorier blev det möjligt analysera målens innehåll extra noga. 

Undersökningen av skilsmässmålen visade att det skedde en viss förändring under perioden: 

bland annat minskar skilsmässomål inom kategorierna "hor" och "egenvilligt övergivande" 

medan kategorierna "osämja mellan makar" och "brutna äktenskapslöften" förblir till antalet 

oförändrade under undersökningsperioden.  

 

Gällande de andra kategorierna av äktenskapsmål har den kvantitativa undersökningen visat 

att majoriteten av de mål som togs upp i Consistorium regni var av sådan art att det var svårt 

att kategorisera dem efter något exakt system. De har därför placerats under kategorin 

"övrigt". Kategorin är den enskilt största och innehöll 28 äktenskapsmål under hela 

undersökningsperioden. Antalet mål kom också att öka från 11 mål under perioden 1642-1660 

till 17 mål under 1664-1697. Målen under kategorierna "nära besläktade" och "brutna 

äktenskapslöften" minskade under undersökningsperioden och bestod totalt av 13 respektive 4 
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mål. Kategorin "mot förälders vilja" innehåller totalt 5 mål som samtliga är från perioden 

1664-1697.  

 

 

 

4. Kvalitativ undersökning 
 

Undersökningens andra del fokuserar på att besvara den ursprungliga frågeställningen om hur 

äktenskapsfrågor behandlades av Consistorium regni, och varför just de frågorna 

behandlades. Detta sker genom kvalitativa analyser av några utvalda nyckelfall, som av olika 

skäl bedömts vara särskilt intressanta för undersökningen eller särskilt representativa. Den 

kvantitativa undersökningen visade att majoriteten av äktenskapsmål som behandlades av 

Consistorium regni var för svåra att kategorisera enligt det enklare system som använts i 

undersökningen. Den kvalitativa undersökningen kommer därför att ägna mer utrymme åt att 

analysera de äktenskapsmål som varit för invecklade eller specifika till sin art för att kunna 

analyseras kvantitativt.   

 

Undersökningen är tematiskt upplagd efter de olika moment som behandlingen 

äktenskapsmål genomgår, från det att målet tas upp i Consistorium regni till att målet får en 

dom eller eventuellt skickas vidare till annan instans. Den tematiska indelningen kommer att 

styrkas med olika kvalitativa exempel från hela undersökningsperioden.  

 

 

Rannsakningarna 
 

Johan Perssons skilsmässa 

 

Consistorium regnis protokollförda rannsakningar av äktenskapsmål kunde variera mycket i 

omfattning, både gällande hur de utfördes och hur lång tid rannsakningen tog. Den långdragna 

skilsmässan mellan Johan Persson i Umeå och hans fru behandlades i Consistorium regni 

mellan den 9e mars 1655 till 11 maj samma år. Målet i sig togs upp under 3 olika tillfällen, 

och rannsakningen genomgick vissa bestämda faser: först presenterades målet genom att 
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superintendent Stechius redogjorde för de händelser som föranlett att målet kommit till 

Consistorium regni. Kyrkans lokala representanter hade under lång tid försökt övertala de 

båda makarna att försonas, men ingenting hade hjälpt. I det här målet rörde det sig om en 

eventuell skilsmässa på grund av osämja mellan makar. Som redan skrivits i den kvantitativa 

undersökningen var det svårt att få en skilsmässa godkänd på grund av osämja, det krävdes att 

samlevnaden varit näst intill direkt livshotande för någon av makarna.  

 

Rannsakningen inleds 

Den kärande parten: Johan Persson, kallades in till Consistorium regni. Han fick frågan: om 

han verkligen ville skiljas från sin hustru? Det ville han bestämt. Konsistoriet frågade 

därefter: varför han önskade skiljas? Varpå Johan Persson framlade ett flertal argument varför 

han borde bli skild från sin hustru: varav prästeståndets notarie bara nedtecknat tre: "Att hon 

uthödde och ruinerade hans hus", att hon spridit illvilliga rykten om att Johan skulle planerat 

att sätta eld på staden, vilket lett till att Johan fängslats. Hon skulle dessutom ha utövat 

trolldom vid flera tillfällen: bland annat hade hon med trolldoms hjälp tagit reda på Johan 

Perssons innersta tankar om henne, samt försökt förgifta honom med hjälp av en trolldryck. 

 

När Consistorium regni tog upp målet igen den 12 april 1655 var det för att nya uppgifter från 

Umeå kommit in till konsistoriet. Johans fru hade friats från anklagelserna om trolldom. 

Johan kallades åter in till konsistoriet och frågades: om han inte ångrat sig nu när han inte 

längre hade några bra skäl att kräva skilsmässa? Det hade inte Johan, han ville skiljas. Det 

blev bråkigt i konsistoriet: Johan vägrade, och betedde sig så illa att det samlade prästerskapet 

tvingades hota med bannlysning om han inte kommer till sans, varefter han stormade ut ur 

storkyrkan "med ondt och ilskefult modh".40  

 

 

Nils Werres brutna äktenskapslöften 

 

Äktenskapsmålet mot jägmästaren Nils Werre, som behandlades i prästeståndet under 

riksdagen i Stockholm 1660 är på många sätt ett viktigt exempel. Framförallt av den 

anledningen att det finns två protokoll bevarade från den riksdagen: ett från varje notarie.41 

Vilket gör det möjligt att undersöka två protokollförda skildringar av samma händelser. 
                                                
40 PrP 1, s. 302-303. 
41 Om prästeståndets notarier se Ihse 2005 s. 55-58. 
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Rannsakningen av målet inleddes med att Nils Werre erbjöds att förlikas med prästdottern 

Gertrud Cöldinssen, som anklagade honom för att ha gjort henne med barn och sen vägrat att 

gifta sig med henne. Nils Werre erbjöd henne 150 riksdaler i förlikning, men Gertrud vägrade 

acceptera något annat än att han gifte sig med henne. 42 

 

Rannsakningen inleds 

Rannsakningen inleddes med frågor om Nils Werres äktenskapslöfte. Enligt Gertrud hade han 

lovat att gifta sig med henne, vilket Nils själv bestämt förnekade. Nästa dag kallades de båda 

åter in till konsistoriet. Kalmars superintendent lade fram rannsakningen som gjorts av 

konsistoriet i Kalmar: i vilken det framkom att Nils Werre tvingat till sig samlag med 

Gertrud. Han hade sedan lovat Gertruds föräldrar "medh förplichtelser och eedher" att han 

skulle ta henne till äkta. Som bevisning lades fram bland annat ett brev som Gertruds far 

skrivit till landshövdingen på Öland och vittnesmål från Gertruds syster och systers man, 

vilka Nils Werre kallat för svåger och svägerska. Nils Werre hade dessutom stått för Gertruds 

försörjning under tiden hon legat i barnsäng i Pommern. Parterna skickades sedan ut, och 

Consistorium regni inledde sin votering i målet (se avsnittet om votering). 43 

 

Votering 
 

En viktig del av Consistorium regnis behandling av äktenskapsmål var voteringen. Det var 

bara de högre prästerna som fick delta i voteringen: biskoparna och superintendenterna. 

Protokollen innehåller inte alltid utförliga beskrivningar av hur voteringen gick till. T.ex. i 

målet mot Nils Werre har notarien Johannes Arhusius bara valt att nedteckna ett kortfattat 

referat av vad voteringen kom fram till. Den andra notarien (prästeståndet hade generellt 2 

notarier under riksdagarna 1642-1697, med några få undantag.) Jacobus Waldius har däremot 

valt att nedteckna referat från hur varje biskop och superintendent röstade. Voteringen skedde 

alltså stiftsvis och ordet verkar ha vandrat mellan de olika stiften utan någon bestämt 

hierarki.44 Liknande utförligt protokollförda voteringar finns b.la från riksdagen 1678 då 

prästeståndets voterade i ett långdraget äktenskapsmål mellan Sven Arvidsson i Källtorp och 

                                                
42 PrP 2, s. 158. 
43 PrP 2, s. 166, 168. 
44 PrP 2, s. 236-237. 
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pigan Cecilia Jöransdotter i Ljungby, och från riksdagen 1672 då Consistorium regni voterade 

i äktenskapsmålet mellan Göran Eriksson Rutengreen och Maria Berg.45 

 

 

Målen tas upp 
 

Ett äktenskapsmål protokollförs generellt med datumet då målets först togs upp, sen kan 

informationen om hur målet togs upp variera från mål till mål och från protokoll till protokoll.  

 

Kärande tar själv upp målet 

I undersökningens första äktenskapsmål, som är ett skilsmässomål från riksdagen 1642, inleds 

målet med att den kärande - alltså den anklagande parten - personligen infunnit sig i 

storkyrkan i Stockholm där prästeståndet höll till när riksdagarna hölls i Stockholm.  

Den 15 januari 1642 hette den kärande parten Sophia Fidler. Hon var bosatt i Nyköping och 

hade rest till riksdagen för att lägga fram sin ansökan om att få skiljas ifrån sin make, Nils 

Toppridder, vilken hon anklagade för att ha varit otrogen mot henne.46 Ett annat exempel är 

ett skilsmässomål från riksdagen 1652 då pigan Margareta Jakobsdotter från Nyköping 

personligen infann sig vid prästeståndets sammanträde för att vittna mot den präst som hon 

ansåg ha felaktigt skiljt henne från hennes äkta make, prästen Olof Svenonis.47  

 

Målet tas upp av prästeståndet 

Det var vanligt förekommande att de parter som målet berörde inte var på plats när 

Consistorium regni tog upp deras mål. På riksdagen 1644 tog pastor Laurentius Kalff från 

Gällstad i Västergötland upp ett skilsmässomål rörande borgmästare Anders Svensson från 

"Gambla Lössen" (eventuellt Lysekil) som ansökt om att få skiljas från sitt nyligen ingångna 

äktenskap med Margareta Michelsdotter i Norge. Det nyligen uppblossade kriget med 

Danmark (med Norge) hade inneburit att Anders Svenssons egendom plundrats av 

Danskarna, och han ville då befrias från de tyngande äktenskapslöftena med frun på andra 

sidan gränsen. Målet togs alltså upp av Laurentius Kalff som på riksdagen var ensam 

representant från Göteborgs stift.48 

                                                
45 PrP 3, s. 93-96 och 1678 s. 342-343. 
46 PrP 1, s. 1 
47 PrP 1, s. 242-243. 
48 PrP 1, s. 69-70, 72-73 
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Ett annat exempel är det långa skilsmässomålet mellan Johan Persson i Umeå och hans fru -

som inte namnges i protokollet - som behandlades under riksdagen 1655. Målet togs upp av 

Petrus Stechius, superintendent i Härnösands stift49. Detsamma skedde i ett äktenskapsmål 

från riksdagen i Stockholm 1660, då Superintendenten i Kalmar: Henningus Skutte 

(eventuellt Skytte) upptog målet mot Nils Werre, som anklagades av sin trolovade för att ha 

brutit sina äktenskapslöften.50 Det skedde också att prästeståndets talman - i protokollen 

kallad preses - upptog ett äktenskapsmål inför Consistorium regni. Enligt Hans Cnattingius 

fungerade prästeståndets talman ofta även som förhörsledare under rannsakningar av olika 

brottsmål51. Till exempel skedde detta under utskottsmötet i Stockholm 165152 då 

prästeståndets talman: ärkebiskop Johannes Canuti Lenaeus, tog upp ett skilsmässomål mellan 

adelsmannen Hans Kyle och hans fru Catharina von der Lühe, vilken anklagades av maken 

för att ha varit otrogen med en annan adelsman: Erich Soop.53  

 

Instanserna 
 

När ett äktenskapsmål behandlas i Consistorium regni hade det generellt redan genomgått 

flera rättsliga instanser både inom kyrkan och den världsliga rätten. I Sophia Fidler och Nils 

Toppridders skilsmässomål hade målet - att döma av protokollet - först behandlats ett flertal 

gånger på den lokala rådstugan i Nyköping. Målet kom sedan att flyttas upp till hovrätten i 

Stockholm där det åter rannsakades. Under denna tid kom målet att behandlas på två ställen 

samtidigt: medan själva otroheten, horet, som Sophia Fidlers make anklagats för, utreddes i 

hovrätten så behandlades skilsmässan av Consistorium regni. Det speciella med det här målet 

är att inte bara att det behandlades av två rättsliga instanser samtidigt, det behandlades också 

flera olika brott samtidigt. Sophia Fidler hade ju sökt sig till Consistorium regni för att bli 

skild från maken Nils Toppridder på grund av att denne varit otrogen. Men när Consistorium 

regni behandlade målet, godkänns skilsmässan snarare på grund av den osämja som uppstått 

mellan makarna - vilket omöjliggjort en eventuell försoning - än på grund av själva otroheten: 

                                                
49 Superintendent var ett prästämbete i samma rang som biskop. Om olika superintendenturer 
se Ihse 2005, Bilaga 4, s. 205. 
50 Prp 2, s. 158. 
51 Cnattingius 1939, s. 256. 
52 Utskottsmöten var en sorts kortare och mindre riksdag dit endast de högsta kyrkliga 
ämbetena var kallade från prästeståndet. Om utskottsmöten se Ihse 2005 s. 44. 
53 PrP 1, s. 212-213. 
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vilken ännu inte har hunnit dömas av hovrätten.54 Även andra, mer ovanliga rannsakningar 

fick remitteras från Consistorium regni till den världsliga rätten. När Umeåborgaren Johan 

Persson anklagade sin fru för trolldom, menade konsistoriet att trolldomen först måste 

rannsakas i världslig rätt, och han remitterades - troligtvis - tillbaka till rådstugan i Umeå.55  

 

Att ett mål tillfälligt delegeras till annan kyrklig- eller världslig rätt var också vanligt under 

rannsakningar där Consistorium regni bedömer att det saknades tillräckligt underlag för en 

eventuell dom i den instansen. Så skedde t.ex. i äktenskapsmålet mot Nils Werre, där målet 

först togs upp i Consistorium regni den 20 november, under riksdagen 1660. Konsistoriet 

dömde att målet först måste rannsakas av konsistoriet i Kalmar, och att parterna därmed gavs 

tid att skaffa sig de bevis som behövdes för att målet skulle kunna rannsakas i högre instanser. 

Detta skedde dock mycket fort, och redan den 26e november var Nils Werre och hans 

"anklagerska" Gertrud Cöldinssen tillbaka i storkyrkan.  

 

Tiden 
 

Något som var centralt för väldigt många äktenskapsmål som behandlades i Consistorium 

regni var tidsperspektivet. Det var uppenbart viktigt att saker tog sin tid, framförallt i fråga 

om skilsmässor: det var en av prästerskapets viktigaste uppgifter att förhindra att hushåll 

splittrades och att familjer for illa därav56. Det är troligt att man därför gärna tog tid på sig 

med behandlingen av framförallt skilsmässor. I fallet med Sophie Fidler och Nils Toppridders 

skilsmässa hade målet behandlats i olika rättsliga instanser - både andliga och världsliga - i 

över 5 år57. Elizabeth Botlers process mot den förrymde maken Petter Hackert hade pågått i 

över 12 år innan den togs upp i prästeståndet under riksdagen 1680. Det fanns också fall som 

behandlades under kortare perioder: Ett äktenskapsmål från riksdagen 1678 hade behandlats 

bland annat av konsistoriet i Skara i 2 år innan det togs upp i Consistorium regni58. 

 

 

                                                
54 PrP 1. s. 2 
55 Ibid. s. 286-287. 
56 Nylander 1961 s. 14-16. 68-69. 
57 PrP 1, s. 1 
58 PrP 3, s. 339. PrP, 4 s. 33 
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Domarna 
 

Consistorium regnis domsrätt. 

Consistorium regni hade uppenbart stora befogenheter att utfärda domar inom ramarna för 

den kyrkliga rätten. T.ex. i Sophie Fidlers skilsmässomål, där hovrättens rannsakning fann 

maken skyldig till horsbrott i ett att mål där Consistorium regni redan avgjort själva 

skilsmässan, får maken Nils Toppridder även stå kyrkoplikt i Strängnäs (Södermanlands 

stiftsstad) som straff för horsbrottet. Han straffades dessutom av den världsliga rätten, även 

om det inte framgår av prästeståndets protokoll hur det straffet blev. Själva domen i 

skilsmässomålet utfärdades inte direkt av Consistorium regni. Istället utfärdades en sorts 

order till det stift där makarna bodde, i det här fallet Strängnäs.59 

 

I riksdagsprotokollen från 1660 års riksdag i Stockholm finns ett fragment av en dom bevarad 

och bilagd. Det är domen i äktenskapsmålet mellan Nils Werre och Gertrud Cöldinssen. Den 

innehåller en sammanfattning av målet med fokus på de händelser som legat till grund för 

domen. T.ex. de gåvor som givits av Nils Werre till Gertrud, de löften han gav till Gertruds 

föräldrar om framtida giftermål och den försörjning Gertrud fått under tiden hon varit 

havande. Efter rannsakningen har Consistorium regni funnit "Werren" skyldig "efther Gudz 

lagh" och därmed tvungen att äkta Gertrud "fullkombligen".60  

 

 

Consistorium regni delegerar 

Det var vanligt förekommande under undersökningsperioden att äktenskapsmål som 

behandlades i Consistorium regni inte fick någon dom. När konsistoriet inte av olika 

anledningar fann att det inte var möjligt att utfärda någon dom gällande ett äktenskapsmål så 

valda man ofta att delegera målet till någon annan kyrkorättslig instans. Ofta skickades målet 

till det domkapitel som de kärande tillhörde, vilket t.ex. sker i Johan Perssons skilsmässomål: 

Prästeståndets notarie kunde inte dölja sina känslor när han den 11 maj 1655 skriver att målet 

"änteligen" kunde få ett slut. Det hade visat sig omöjligt för makarna att försonas, men det 

fanns inte tillräckligt goda skäl att godkänna skilsmässan mellan Johan och hans fru. 

Consistorium regni valde då att remittera målet till Härnösands konsistorium61. 

                                                
59 Ibid.  
60 PrP 2, s. 286-287. 
61 PrP 1, s 305 
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Sammanfattning och slutsats 
 

Den mer detaljerade undersökningen av äktenskapsmålens behandling av consistorium regni 

under perioden 1642-1697 har haft som syfte att försöka besvara frågorna om hur 

äktenskapsmål behandlades i consistorium regni, och varför de behandlades. Detta har gjorts 

genom att undersöka några utvalda nyckelfall som behandlats särskilt utförligt i prästeståndets 

protokoll, eller som på andra sätt är representativa för hur äktenskapsmål generellt 

behandlades. Målen har sedan undersökts tematiskt utifrån hur rannsakningen gick till i grova 

drag, hur målet togs upp i konsistoriet, vilka instanser som målet passerat före, under och 

efter behandlingen och hur consistorium regni dömde i målen.  

 

Undersökningen har visat på flera saker. Ett äktenskapsmål kunde tas upp av olika personer. 

Det var förekommande att mål togs upp både inifrån consistorium regni, då i form av att 

stiftets representant tar upp målet, eller att prästeståndets talman tog upp målet. Ett 

äktenskapsmål kunde också tas upp av någon av de direkt berörda parterna, som då 

personligen närvarade under prästeståndets sammanträden. Consistorium regnis 

rannsakningen kunde variera i, både i hur lång tid ett mål kunde behandlas och hur utförligt 

behandlingen genomfördes. En utmärkande viktig del av rannsakningen var voteringen, som 

genomfördes av de högsta prästerna och som tycks ha legat till grund för det beslut som 

consistorium regni sen valde att fatta i målet. Undersökningen av hur voteringen genomfördes 

i äktenskapsmål kan jämföras med Cecilia Ihses forskning om prästeståndet på 1600-talet: I 

likhet med Ihses resultat var det endast de högre prästerna som deltog i voteringen, dock har 

undersökningen visat att det inte går att se någon tydlig hierarki i vilken ordning stiften 

uttalade sig.62 

 

Det var vanligt att ett äktenskapsmål vandrat mellan de olika rättsliga instanserna, både inom 

det andliga och världsliga rättssystemet. Det var heller inte ovanligt att ett äktenskapsmål 

skickades från consistorium regni till annan instans för rannsakning. Oftast skedde detta 

genom att man skickade målet till konsistoriet i det stift där målsägande bodde, men det 

kunde också vara ärenden som skulle handläggas av den världsliga rätten innan consistorium 

regni kunde behandla målet.  

 

                                                
62 Ihse 2005 s. 60-61. 



 31 

Av undersökningen framkom även att tidsperspektivet var viktigt för många äktenskapsmål. 

Det var ofta mål som behandlats i lägre kyrkorättsliga instanser under lång tid innan de kom 

upp till consistorium regni. Vilket kunde förklaras med prästeståndets inställning att 

motarbeta att äkta makar flyttade ifrån varandra, och bara i nödfall godkänna skilsmässor, 

vilket framkommit i Ivar Nylanders undersökning av den svenska äktenskapsrätten under 

1600-talet63. Domarna som consistorium regni utfärdade kunde också ske på olika sätt. Enligt 

Lindegård hade consistorium regni en omfattande domsrätt i äktenskapsmål, men 

undersökningen har visat på att det ofta skedde att consistorium regni delegerade själva 

domsrätten till domkapitlen  

 

Det framstår som troligt att äktenskapsmålen kom att behandlas i consistorium regni på grund 

av att de var av så invecklad karaktär: t.ex. många av målen var svårbehandlade eftersom de 

kärande betedde sig omständligt eller vägrade tillmötesgå Consistorium regnis krav. De hade 

generellt passerat flera rättsliga instanser innan de kom upp till prästeståndet och 

Consistorium regni. Det är också sannolikt att domkapitlen som rannsakat målen innan, 

använde Consistorium regni som ett sätt att bemöta hovrätternas ökade krav på att behandla 

alla typer av rättsliga mål. Consistorium regni sammanträdde under riksdagarna, vilket 

innebar att det fanns en större närhet till kungamakten vilket kan ha möjliggjort för 

prästeståndet att gå över huvudet på hovrätterna gällande vissa svårare mål. Detta stärks av 

Lindegårds undersökning, som visat att domkapitlen genom att använda Consistorium regni 

som högsta appelationsinstans kunde undvika att målen istället togs upp av hovrätterna64. 

 

5. Consistorium regni som kyrkorättslig instans 
 

 

Slutdiskussion 
 

Undersökningen har visat att Consistorium regni hade flera funktioner i den kyrkorättsliga 

instansordningen. Det fungerade dels som en högsta instans för kyrkorättsliga mål, men 

                                                
63 Nylander 1961 s. 16-17. 
64 Lindegård 1957, s. 167. 
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kunde också fungera som en remissinstans som remitterade mål till andra instanser eller 

lämnade omdöme i äktenskapsmål som behandlats av andra kyrkorättsliga instanser. Studien 

av hur äktenskapsmål behandlades i konsistoriet har visat att det förekom flera olika typer av 

äktenskapsmål, och att de kunde behandlas på olika sätt. Enligt Hans Cnattingius växte 

consistorium regni fram som högsta kyrkorättsliga organ allteftersom kungamakten börjar 

använda riksdagen som en förlängning av den kungliga maktutövningen. Consistorium regnis 

funktion finns dock inte reglerad i någon kyrkoordning, och växte istället fram som praxis.65 

 

Den kvantitativa undersökningen av samtliga äktenskapsmål som behandlades av 

consistorium regni under riksdagarna 1642-1697 visade att majoriteten av målen som togs 

upp under perioden var av sådan art att det var svårt att kategorisera utifrån någon 

sammanhängande modell, exempelvis den som Ivar Nylander använt. Vilket kan tolkas som 

att de äktenskapsmål som tog sig ända upp till prästeståndet var av så komplicerad natur, att 

domkapitlen kände ett behov av den samlade kompetensen, och den auktoritet som det 

samlade biskopskollegiet kunde ge. Det verkar även sannolikt att de ökade konflikterna med 

kungliga hovrätterna ledde till att man i allt högre grad ville behandla de mer komplicerade 

målen - där både världslig och andlig rätt var inblandad - i prästeståndet under riksdagarna, 

eftersom denna hade större möjlighet att hävda sin auktoritet gentemot den världsliga makten. 

Framförallt efter att prästeståndet fått sina privilegier garanterade av Drottning Kristina, vilka 

garanterade prästerskapets särställning som huvudsakliga tolkare av religionsfrågor66. Enligt 

Ihse betraktade det svenska prästerskapet det som en av sina huvudsakliga uppgifter att 

upptäcka och identifiera brott mot gud som begicks i församlingarna. Huruvida det var 

prästerskapets roll att döma straff för sådana brott är en fråga som diskuterades mycket under 

1600-talet67.   

 

Att behandlingen av äktenskapsmål var ett komplicerat förehavande har det uppkommit 

många bevis på under undersökningens gång, där äktenskapsmål behandlats av både världslig 

och andlig rätt, ibland samtidigt. Det framstår som rimligt att det orsakade stora problem i den 

svenska rättsskipningen att ha två högsta instanser: hovrätten och consistorium regni, vilka 

hade domsrätt i samma mål och ibland kunde döma oberoende av varandra. Detta blir tydligt 

                                                
65 Cnattingius 1939, s. 241-247. 
66 Lindegård 1957 s. 167-168. Ihse 2005, s. 106. Kjöllerström Sven Kyrkolagsproblemet i 
Sverige 1571-1682, Stockholm 1944, s. 139-141. 
67 Ihse 2005, s. 108-109. 
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om man jämför med Sven Lindegårds forskning om consistorium regnis verksamhet fram tills 

att det avskaffas 1686: Äktenskapsmål var enligt Lindegård s.k. "res mixtae", alltså av både 

världslig och andlig natur, och det var just frågan om den besvärliga instansordningen som 

ledde till att consistorium regni kom att avskaffas i och med 1686 års kyrkoordning och de 

kungliga hovrätterna gjordes till överinstans för all rättsskipning i Sverige68.  

 

 

6. Sammanfattning 
 

Under riksdagar och utskotts- och provinsmöten 1642-1697 sammankallades de övre skikten 

inom det svenska prästerskapet för att delta i- och rättfärdiga statens maktutövning. Under 

dessa möten kom prästeståndet även att fungera som den högsta instansen inom den svenska 

andliga domstolen När prästeståndet sammanträdde i denna myndighetsform kallades det för 

consistorium regni, och det hade som uppgift att b.la. rannsaka och döma allt handlande som 

uppfattades som brott mot den luthersk-protestantiska kristna religionen och stärka kyrklig 

och religiös enighet inom riket. Uppsatsens har undersökt hur consistorium regni behandlade 

äktenskapsrättsliga mål, t.ex. skilsmässor, horsmål och brutna äktenskapslöften. Detta har 

gjorts genom att studera prästeståndets riksdagsprotokoll från de totalt 27 riksmötena mellan 

åren 1642-1697. Genom att använda en dels kvantitativ, dels kvalitativ metod har 

undersökningen försökt besvara frågor om vilka äktenskapsmål som togs upp i consistorium 

regni, hur frågorna behandlades och varför de behandlades. Med hjälp av svaren från 

föregående frågor har även undersökningen försökt besvara frågan vad consistorium regni 

hade för funktion i den kyrkorättsliga instansordningen.  

 

En kvantitativ sammanställning av samtliga äktenskapsmål som protokollförts av 

prästeståndet visade att det förekom olika typer av äktenskapsmål, och att antalet mål som 

behandlades varierade med tiden. Undersökningen visade också att majoriteten av 

äktenskapsmålen var så invecklade till innehållet, att de var svåra eller omöjliga att 

kategorisera effektivt. Den kvalitativa undersökningen fokuserade på innehållet i de 

protokollförde rannsakningarna av äktenskapsmålen. Den visade b.la att målen ofta 

genomgick en avancerad instansordning innan de kom att tas upp i consistorium regni, och att 

                                                
68 Ibid. s. 167-168. 
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consistorium regni ibland delegerade mål till andra rättsliga instanser både inom den 

världsliga och andliga domstolen. Undersökningen kunde - tillsammans med den tidigare 

forskningen - fastställa att consistorium regni fungerade som högsta instans för domkapitlen 

och de lägre kyrkorättsliga domstolarna, men att det också kom att avträda den funktionen till 

hovrätterna efter 1686.  
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