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1. Inledning 

Idag säger den svenska civilrätten att alla fysiska personer, oavsett kön, ålder, ras eller 

religion, erkänns som ett rättssubjekt. Under 1800-talet i Sverige var dock inte alla människor 

lika inför lagen. Vissa gärningar som idag är brottsliga ansågs inte vid den tiden som ett brott. 

1800-talet var århundradet där undersåtens position ersattes med medborgarens i lagen.
1
 

Juridiskt rådde det en väsentlig skillnad inom äktenskapet än vad det gör idag. Det som kallats 

”Husbondeväldet” var den ordning som var formellt rådande inom de svenska hemmen under 

den största delen av århundradet. Denna ordning sträckte sig tillbaka till den gamla germanska 

rätten. Mannen hade då makten i hemmet på samma sätt som i den romerska lagen ”Pater 

familias”. I denna lag hade fäderna auktoritet över äktenskapsbeslut inom familjen och kunde 

även aga både fru och barn till en viss grad.
2
 1864 avskaffades dock den formella rätten att 

utöva all slags våld mot hustru, även lindriga gärningar. Misshandel i hemmet ansågs dock 

fortfarande tillhöra det privata och någon rättslig process kunde endast inledas genom en 

angivelse från den målsägande, (offret) om misshandeln skett i den privata sfären.
3
 Icke 

sanktionerat våld förekom dock betydligt längre än så i svenska hem. Rätten att slå 

minderåriga tjänare fanns kvar till och med 1920,
4
 och 1982 blev all misshandel ett fall för 

rätten. Genom fäders makt över familjemedlemmarna i realiteten och i lagen rådde det även 

en åsikt i Sverige att dessa borde ha fortsatt giftomannarätt över sina döttrar. Detta 

försvarades inom Rikets Ständer, men ifrågasattes också.
 

Den som verkade som giftoman åt en kvinna, oftast fadern, hade rättslig makt över kvinnan 

vid val av make. Detta var stadgat i lagen fram till 1872 då det avskaffades för icke adliga 

ogifta kvinnor, för adelns kvinnor bevarades det dock under ytterligare tio år, 1882 blev även 

dessa självständiga från detta.
5
 Inom äktenskapet fortsatte dock mannen att stå som målsman 

för sin hustru ända fram till 1920.
6
 Under större delen av 1800-talet var m.a.o. både gifta och 

ogifta kvinnor omyndiga. Debatterna om kvinnlig myndighet i ståndsriksdagen 1858 ledde till 

en överenskommelse att ogifta kvinnor skulle kunna ansöka om att få bli myndigförklarade i 

domstol. Fem år senare beslutades att alla ogifta kvinnor blev myndiga den dagen de fyllt 25 

                                                 
1
 Ann Ighe, I Faderns ställe (Göteborg 2007) s.46 

2
 Karin Widerberg, Kvinnor klasser och lagar 1750-1980 (Stockholm 1980) s.30 

3
 Jonas Liliequist, Mannens våld och välde inom äktenskapet, en studie av kulturella stereotyper från 

reformationstiden till 1800-talets början, (Lund 2001) 
4
 Herman Schück, Göran Rystad, Michael F. Metcalf, Sten Calsson och Nils Stjernquist, Riksdagen genom 

tiderna, Sveriges Riksdag och Riksbankens Jubileumsfond gemensamt, (Stockholm 1985) s.203 
5
 Ighe s76 

6
 Åsa Karlsson Sjögren, Männen, kvinnorna och rösträtten (Stockholm 2005) s.119 
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år.
7
 Dessa juridiska skillnader mellan könen debatterades vid ett flertal tillfällen i Sveriges 

riksdag under århundradet. Debatten, huruvida den ogifta kvinnan var en självständig juridisk 

person att råda över sin hand, kallas debatten om giftomannarätten. I riksdagen debatterades 

denna mellan åren 1856-1863. Den här undersökningens fokus ligger på åren 1859-1863. 

Debatten pågick under en tid av ideologisk förändring samtidigt som villkoren för näringslivet 

var i stor omdaning, bl.a. på grund av en allt mer tilltagande industrialisering, men även den 

demografiska utvecklingen hade stor betydelse i sammanhanget.
8
  Röster höjdes för rättsliga 

reformer av skilda slag, bland dessa var frågan om giftomannarättens upphörande i ropet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill med den här uppsatsen belysa de olika idéer om kvinnans rättigheter som kom till 

uttryck i de två riksdagsdebatterna angående giftomannarättens avskaffande under 

riksdagsåren 1859-60 och 1862-63. Syftet är att undersöka argumenten för och emot 

avskaffandet av giftomannarätten och om man kan se likheter eller skillnader jämfört med 

debatten 1856-58. Jag undersöker också hur stor plats ekonomiska argument upptar och vilka 

idéer som låg till grund för den argumentation man förde. Frågeställningarna lyder: 

1. Hur argumenterade man för och emot reformförslagen? Kan man urskilja en förändring i 

åsikter och argument jämfört med debatten 1856-58? 

2. Vilka föreställningar om kvinnans plats i samhället grundade sig de olika argumenten på? 

  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Karin Widerberg, kvinnor klasser och lagar 1750-1980 (Stockholm 1980) s.46 

8
 Ann Ighe, I Faderns ställe (Göteborg 2007) s.89-90 
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1.3 Bakgrund 

1800-talet skilde sig markant i ekonomiskt avseende från tidigare århundraden. Den största 

förändringen ägde rum under andra hälften av århundradet. Skråhantverken var på god väg att 

avskaffas och handelsprivilegier löstes upp.
9
 Samtidigt som en tilltagande liberalisering av 

ekonomin pågick ökade antalet ogifta kvinnor i takt med jordbruksproletariatets snabba 

tillväxt
10

. Denna ökning av enskilda löntagare hade skilda orsaker, en av dem var jordbrukets 

förändrade karaktär, en annan berodde på en tilltagande folkökning i tider av fred. De 

arbetande massorna ökade på bekostnad av adeln, borgerskapet och de självägande bönderna. 

Inom detta proletariat var hushållet annorlunda utformat än i de andra grupperna. Barnen 

lämnade ofta hemmet tidigt för att ta ett arbete någonstans och kvinnan hade vanligen en egen 

anställning i någon fabrik eller liknande för att dryga ut kassan hemma och för henne själv.
11

 

Förändringarna urholkade den tidigare betydelse husbonden haft i och med att andra 

organiseringsformer än hushållet blev vanligare
12

 Frågan om kvinnors myndighet var aktuell 

vid hela åtta riksdagar från riksdagen 1817-18 fram till 1863:s reform.
13

 Efter 1817 

debatterades dock inte myndigheten förrän 1844, varefter två eller tre motioner lades vid varje 

riksdagstillfälle från samtliga stånd, Prästeståndet undantaget. Alla avslogs tills dess att Kgl. 

maj:t: lade en proposition 1856, om möjlighet för ogifta kvinnor att bli myndighetsförklarade 

efter domstolsansökan.
14

 Propositionen antogs med förbehållet att inga inskränkningar i 

giftomannarätten skulle göras i samband med detta.
15

 Motståndarna till reformen uttryckte en 

misstro över kvinnans natur som de uppfattade som styrd av känslor, medan sympatisörer 

menade att kvinnan hade en överlägsen inre styrka som männen saknade.
16

 Det ser ut som att 

den vanligast avgörande faktorn i hur ledamöter tyckte låg i deras grundsyn på kvinnan. 

Utifrån sin uppfattning om kvinnan lade de fram sina argument. Även om synen på kvinnan 

skilde sig åt mellan ledamöterna delade nästan alla, att kvinnan och mannens ”natur” var 

varandras motsatser. Kortfattat var kvinnan den undergivna, oskyldiga och känslosamma 

medan det var underförstått att mannen var en handlingskraftig, myndig och rationell 

varelse.
17

 Vad gällde kvinnans rättsliga ställning vid giftermålets ingående så var den 

                                                 
9
  Karin Widerberg, kvinnor klasser och lagar 1750-1980 (Stockholm 1980) s.47 

10
 Ibid. s.39 

11
 Ibid. s 41 

12
 Ann Ighe, I Faderns ställe, (Göteborg 2007) s.40 

13
 Med denna togs kravet på anmälan bort och alla ogifta kvinnor blev myndiga, giftomannarätten kvarstod dock. 

14
 Ighe. s.116 

15
 Bihang till R. St. Protokoll 1859 & 1860. 7 samlingen. 1 Avdelningen. 5 Häftet. 

16
 C-uppsats, Agdahl, Anders, Ett dagens vindkast, (Umeå 2012) s.28 

17
 Ibid. s.12-13 & 30 
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begränsad under min undersökningsperiod. Kvinnor kunde inte alltid bestämma fritt vem de 

skulle gifta sig med. Förmyndaren som vanligen var hennes far, kunde hota henne med att 

göra henne arvlös om friaren uppfattades som en misshaglig person. Något våld mot kvinnan 

var i det här avseendet inte sanktionerat, men makten att göra henne arvlös var ett tungt 

påtryckningsmedel.
18

 Om föräldrarna var döda hade den ställföreträdande giftomannen 

samma rätt.
19

 Giftomananrätten kunde på detta sätt missbrukas genom att man med hot om 

arvlöshet mer eller mindre tvingade kvinnor att gifta sig med någon som skulle kunna vara 

ekonomiskt gynnsam att ha i sin släkt eller umgängeskrets.   

Ekonomiska intressen och argument spelade en stor roll under 1800-talets debatter om 

kvinnlig frigörelse. Ekonomhistorikern Ann Ighe har visat vilken stor ekonomisk betydelse 

förmyndarskapet över kvinnor kunde ha under 1800-talet. Informationskostnaderna på 

kreditmarknaden ökade under 1800-talet genom att långivare, ofta banker, inte kunde vara 

säkra på om en låntagare var förmyndare eller inte. Detta ville de givetvis ha kännedom om 

då myndlingars kapital hade förmånsrätt.
20

 Myndlingen var med andra ord skyldig att få sina 

pengar. Att det blev dyrare informationskostnader betyder att det i gemen krävdes en större 

ansträngning för att ta reda på information om låntagares individuella andel av det kapital de 

gick in med. De kunde sitta på myndlingars kapital och egendomar som hade förmånsrätt och 

detta kunde utgöra ett problem när skulden skulle återbetalas.
21

 Låntagaren skulle med 

förmånsrätten m.a.o. kunna få det svårt att återbetala sina lån om tillgångarna utöver 

myndlingens var små och myndlingen samtidigt var på väg att bli myndig. Förmyndarens 

ekonomiska situation hade vissa oattraktiva drag på marknaden då han (eller hon) var tvungen 

att lägga den upplupna räntan till kapitalet. Andra låntagare behövde inte detta. Förmyndaren 

förväntades dessutom redovisa sina ekonomiska handlingar för myndlingens fränder, gjordes 

inte detta bestraffades densamme.
22

 Det missnöje som fanns med detta berodde på 

förmyndarens begränsade rätt att sälja myndlingens jord och fasta egendom. Man tyckte att 

det skulle vara möjligt att sälja egendom innan ekonomiskt ogynnsamma situationer uppstod. 

Med den gamla lagen kunde förmyndares egendom bli föremål för utmätning för att täcka 

myndlingens skulder vilket gjorde det även svårare att rekrytera förmyndare.
23

 Från riksdagen 

kom flera förslag om att upphäva denna förmånsrätt, vilket också skedde i början av 1860-

                                                 
18

 Gunnar Qvist, Fredrika Bremer och kvinnans emancipation (Stockholm 1969) s.161 
19

 Sveriges rikes Lag 1842-1864. Giftermåls-Balken 6Kap 1 § 
20

 Ann Ighe, I Faderns ställe (Göteborg 2007) s.122 
21

 Ibid s.124 
22

 Ibid s.120 
23

 Ibid s.120-121 
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talet. Att underlätta bankernas kreditgivning var också ett skäl att ändra lagen.
24

 Ekonomiska 

argument upptog som Ann Ighe visat en stor plats i debatten om myndigheten. Att få råda 

över sin person och bestämma vem man ingår äktenskap med är starkt förknippat med 

myndighet, men samtidigt kunde också stora ekonomiska tillgångar sättas på spel i giftermål. 

Av det skälet vill jag även se hur stor plats ekonomiska argument upptog i debatten. 

Den 9 november 1859 lade adelsmannen Friherre Creutz fram en motion i riksdagen där han 

pläderade för att det var dags att den myndiga kvinnan befriades från ”lagarnas träldom” och 

att hon därmed skulle få erhålla rätten att få bestämma ”över sin egen hand” utan giftomans 

påverkan. Creutz ville att hela Kapitel 1 och 6 i Giftermåls-Balken skulle hävas.
25

 Motionen 

debatterades, liksom även i en reviderad form genom Friherre Armfelts reservation mot 

densamma.
26

 Lagutskottets utlåtanden över Creutz motion diskuterades också bland de fyra 

stånden i riksdagen 1859-60. Något beslut togs inte på grund av oenighet om utskottets 

utlåtande. För att ett förslag skulle gå igenom krävdes det alltid att tre stånd biföll,
27

 och då 

detta inte skedde blev ingen lagändring aktuell. Efter debattens andra omgång 1863, som 

föranleddes av lagutskottets betänkanden, röstade tre ständer för att de föreslagna 

inskränkningarna i giftomannarätten skulle verkställas.
28

 Den 5:e december 1863 bestämdes 

att en 25 årig myndig kvinna inte behövde ha någon giftoman om föräldrarna var döda. Om 

kvinnan däremot var yngre skulle rätten ordna med en ställföreträdande giftoman. Det 

bestämdes också att formuleringen ”skyldaste [dvs. närmaste] fränder” skulle tas bort som 

alternativ och att 1 Kap 2 och 4 §§ samt 6 Kap 3 § skulle tas bort, men att ingen ändring 

skulle ske i 2 Kap 10 §, 3 Kap 10 § och 6 Kap 1 och 2 §§.
29

  

 

 

 

 

 
                                                 
24

 Ann Ighe, I Faderns ställe (Göteborg 2007) s.125-127  
25

 Adeln och Ridderskapets protokoll 1859-1860 s.164 f.f. band 1 
26

 Bihang till R. St. Protokoll. 1862 & 1863. 7:e Samlingen. 1:a Avdelningen. 11:e Häftet 
27

 Herman Schück et al, Riksdagen genom tiderna (Stockholm 1985) s.187 
28

 Bihang till R.St. Protokoll. 1862 & 1863, 10:e samlingen. 1:a Avdelningen. 23:e Häftet  
29

 Se bilaga 
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1.4 Källmaterial och källkritik 

Undersökningen bygger på Rikets-ständers riksdagsprotokoll. Med hjälp av dessa är det 

möjligt att studera hur debatten om myndighetsfrågan såg ut, vad som sades och i viss mån 

varför. Protokollen är skrivna på kanslisvenska, karaktäristiskt för detta är dess längre 

invecklade meningar och formella framtoning. Språket är inte svårt att förstå, det tar bara lite 

längre tid att läsa, något ord kan vara lite oklart men i det stora hela är det fullt begripligt.  

Att analysera vad som sägs för över 150 år sedan i en debatt som var typisk för sin tid har sina 

begränsningar. Det finns alltid risker för missförstånd, tolkningsfel och liknande då inte 

enbart språket skiljer sig åt mellan läsare och författare utan även de sociala, kulturella och 

ontologiska uppfattningarna om verkligheten. Vissa ord och meningar kan ha långt mer skilda 

betydelser och intentioner än vad vi tror, språket tjänar oss på gott och ont. Med det menar jag 

att det knappast är möjligt att uppfatta världen på samma sätt som 1800-tals människan. Det 

är en risk man måste ta när man gör den här typen av undersökning. Göran Bergström och 

Kristina Boréus berör detta i sin bok Textens mening och makt, de uppmärksammar problemet 

med att mer eller mindre omedvetet tillskriva en forntida debatt sina egna mönster och 

tankegångar.
30

 När tolkningar görs av yttranden är det viktigt att vara försiktig. Ibland är det 

svårt att se om ett påstående är ett argument eller en premiss. Man måste alltid göra ett val vid 

vilka ord man lägger störst vikt vid. De positiva aspekterna av textanalys lyfts även fram, som 

exempelvis dess förmåga att tydliggöra för läsarna det underförstådda i en argumentation och 

eventuella paradoxer som ibland lätt kan gå en förbi. 

Ståndsriksdagens protokoll skrevs ned av sekreterare i respektive stånd efter deras 

sammanträden. Först skrevs ett konceptprotokoll som senare korrigerades under 

ståndsrepresentanternas närvaro, och därefter skrevs en renskrift av materialet. Adeln, 

borgarna och bönderna började trycka sina protokoll 1786, prästerna först 1810.
31

 Då 

protokollen justerades under riksdagsmännens överseende kan de anses vara trovärdiga.  

 

 

                                                 
30

 Boréus Kristina, Bergström Göran, Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys 

(Lund 2005) s.178 
31 http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Om-biblioteket/Publikationer/Protokoll-fran-

standsriksdagen/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Om-biblioteket/Publikationer/Protokoll-fran-standsriksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Om-biblioteket/Publikationer/Protokoll-fran-standsriksdagen/
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1.5 Metod 

Metoden i den här undersökningen är kvalitativ till grunden. Jag kommer att svara på mina 

frågor med hjälp av en idéanalys. Jag vill dock betona de inte alltid så klara distinktionerna 

mellan olika former av textanalyser. Trots att jag utgår från en idéanalys lägger jag vikt vid 

vad enskilda företrädare säger i debatten. Undersökningen är inte begränsad till att endast 

redogöra för övergripande idéer. Jag vill visa hur de större tankegångarna tog sig uttryck i 

enskilda debattörers anföranden, därför kan mitt arbete ge ett intryck av att ha drag av 

argumentationsanalys, och detta är en korrekt iakttagelse, den har drag av båda, men 

idéanalysen är det centrala i arbetet. Vissa debattörers åsikter tycks dock ha en mycket stor 

spridning bland resterande ledamöter och av det skälet har jag valt att lyfta fram vissa mer än 

andra. En del ledamöter kommenterar jag inte, detta beror på att deras anföranden inte stack 

ut på samma sätt som andras och inte innehöll några säregna idéer. Vissa debattörer 

sammanfattar de respektive ståndens uttryckta åsikter på ett mycket bra sätt. Med detta menar 

jag att de förklarar varför de tycker som de gör och varför de inte håller med sina 

meningsmotståndare. Jag kommer att problematisera mina frågeställningar i en vidare diskurs 

än den i riksdagen genom att dra paralleller till föreställningar som låg i tiden. 

Samhällsklassernas ställningar i samhället belyser jag även i arbetet, dessa har som vi vet 

betydelse för hela det sociala, ekonomiska och kulturella livet och är därför relevant att 

illustrera. I undersökningen kommer jag att beskriva vad som sägs, vilka premisser 

riksdagsmän utgår ifrån och samtidigt förklara hur den bakomliggande kontexten såg ut. 

Dessa förhållanden och förutsättningar som mer eller mindre var en realitet för de olika 

samhällsklasserna kommer endast att kunna göras på ett översiktligt plan i och med den här 

undersökningens begränsade utrymme. Uppsatsen berör i högsta grad synen på kvinnan under 

min tidsperiod.  

Vad angår benämningarna av ledamöter som ”liberala” och ”konservativa” springer dom ur 

en uppfattning att de anförare som sammantaget hade en negativ attityd till en förändring eller 

ett avskaffande av giftomannarätten har benämnts som konservativa, de positivt inställda har 

benämnts liberala. Benämningarna gäller oavsett vilka trosföreställningar deras 

ställningstagande grundade sig i eller av vilken anledning de tyckte som de gjorde. Det 

betyder teoretiskt att konservativa ledamöter i denna debatt inte nödvändigtvis behöver skilja 

sig särskilt mycket i värderingsfrågor från de mer positivt inställda. Benämningen 

”konservativ” i det här sammanhanget ska alltså förstås som en anförare med en negativ 
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inställning till en förändring av den lag som då rådde, och en ”liberal” som en med positiv 

inställning.  

Av den tidigare litteraturen som jag tagit del av under arbetets gång framgår det bland annat 

att näringsidkare i stort, tjänade ekonomiskt på att giftomannarätten upphörde i och med dess 

hämmande effekt på kapitalets rörlighet, det är därför troligt att borgarna var positiva. 

Bönderna var sannolikt också positiva då de också var en grupp som mer och mer kom att 

inkluderas i den snabba ekonomiska utvecklingen. Prästerna och Adeln var sannolikt inte lika 

glada över ett upphävande. Prästerna var troligtvis mest negativa då det aldrig kom några 

motioner från dem om myndighetsförklarande för kvinnor till lagutskottet. Präster har genom 

historien även stått för det som anses rent och sunt ur ett kristet perspektiv, att det fanns 

många personer inom detta stånd som var emot en liberalisering i giftermålsbalken känns som 

en rimlig utgångspunkt. 
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1.6 Tidigare forskning 

Kvinnohistoria är ett brett ämne där man hittar en stor mängd publicerad forskning. En viktig 

del inom kvinnohistoria berör också kvinnans rättsliga ställning, föga förvånande då denna 

har påverkat kvinnornas sociala historia påtagligt. Debatten om ogifta kvinnors omyndighet 

som ligger nära mitt eget ämne finns det redan en del forskning om. Ann Ighe berör ämnet i 

sin avhandling I Faderns ställe och hon har också undersökt delar av det material som jag 

kommer att använda mig av i min undersökning. Hennes syfte med avhandlingen är bland 

annat att undersöka vilka sociala och ekonomiska funktioner som kvinnornas omyndighet 

hade under perioden 1600-1800, samt förmyndarskapets sociala och ekonomiska sida.
32

 Hon 

ägnar en del av sin undersökning åt analys av inlägg i debatten. Genom att visa hur 

förmyndarskapet fungerade rent praktiskt belyser hon förändringar i genus och ekonomi 

utifrån ett socialt perspektiv. Ighe utgår ifrån att ekonomin och dess förändring ligger mycket 

nära mäns och kvinnors sociala relationer och att dessa är ”inbäddade” i ekonomin, därför 

menar hon att ekonomin inte går att förstå som enbart en fråga om tillgång och efterfrågan.
33

  

Ighe förklarar att det från alla stånd utom från prästerskapet, regelbundet kom motioner om 

myndighetsförklarande. Hon undersöker dock inte grundligt hur den allmänna diskursen såg 

ut i varje stånd, endast enskilda fall, även om mer generella förklaringar förekommer. 

I Anders Agdahls C-uppsats i historia Ett dagens vindkast, undersöks debatten om 

omyndigheten noga inom respektive stånd 1856-58. Det han kommer fram till är att bonde 

och borgarståndet var mer positiva till att bifalla den Kungliga propositionen medan det rådde 

mer konservativa stämningar i prästeståndet och adels-ståndet.
34

 De liberalas och de 

konservativas argument och föreställningar om kvinnans natur känns igen från vissa av Ighes 

beskrivningar
35

. De konservativa hävdade att det inte låg i kvinnans eget intresse att bli 

myndig och att hon var för mentalt svag för det offentliga livet. De liberala påpekade istället 

kvinnornas överlägsna inre styrka. Livet i hemmet var minst lika påfrestande som det 

offentliga hävdade de. Konservativa och liberala företrädare stod att finna i samtliga stånd. 

Både Agdahl och Ighe belyser skillnaden i synen på kvinnans natur, antingen tycks den helt 

sprungen ur en ålderdomlig tolkning av bibeln, där kvinnans och mannens tillskrivna 

                                                 
32 Ighe, Ann, I Faderns ställe (Göteborg, 2007) s.22 
33

 Ibid. s.34 
34

 C-uppsats, Agdahl, Anders, Ett dagens vindkast (Umeå 2012). 
35

 Ighe, se s.118 och s.103 
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egenskaper helt bestämmer deras plats och göranden i samhället, eller så uppvisar den en 

tolerant, eller till och med en mycket tolerant prägel för sin tid. Rötterna till de olika åsikterna 

om ett upphävande av giftomannarätten var av allt att döma komplex. Vid sidan av gamla 

sedvanors styrka var sannolikt nya filosofiska tankeströmningar i tiden betydande, särskilt för 

de som var positivt inställda till giftomannarättens avskaffande. De huvudsakliga argumenten 

i debatten om myndigheten 1856- 1858 rörde föreställningar om kvinnans natur, ekonomi och 

uppfostran, hur man politiskt skulle hantera en förändring i samhället och om kvinnor från 

skilda samhällsgrupper kunde uppfattas som olika till sin natur, ett klassperspektiv. 

Jonas Liliequist har i en artikel beskrivit synen på kvinnan inom det offentliga livet från 1600-

talet fram till 1800-talet. Liliequist skriver att man i 1734 års lag tog bort skrivelsen om 

mannens rätt att aga sin hustru. Något formellt förbud infördes emellertid inte, som tidigare 

nämnt. Samtidigt påpekar han att det fanns så kallade. ”tystnadsstrategier” i lagen rörande 

homosexuella, och att det äktenskapliga våldet inte diskuteras under 1800-talets 

emancipationsdebatter. Ett nytt borgerligt ideal tycks ha växt fram under 1800-talet där man 

inte talade om äktenskapligt våld, och undvek att utöva det offentligt.
36

  

Gunnar Qvist har i sin bok Fredrika Bremer och kvinnans emancipation beskrivit vilka slags 

åsikter som var tydligt framträdande i myndighetsdebatten under 1850-talet. Han nämner att 

de liberala ofta hänvisade till andra länder som hade en mindre restriktiv lag, och att kvinnor 

ansågs vara lika kompetenta som män att råda över sig själva. Motståndarna tog inte sällan 

avstamp i en luthersk konservatism som propagerade för könens gudabestämda ordning och 

plats i samhället.
37

 Åsa Karlsson Sjögren har därtill i sin bok Männen kvinnorna och 

rösträtten visat hur en ny typ av tänkande kring könens plats i äktenskapet vunnit allt mer 

insteg i samhället sedan slutet av 1600-talet och utgjorde ett alternativ till den äldre ordningen 

där kvinnans underordning tydligt betonades.
38

  

 

 

 

 
                                                 
36 Liliequist, Jonas, mannens våld och välde inom äktenskapet: En studie av kulturella stereotyper från 

reformationstiden till 1800-talets början, Nordic Academic press, (Lund 2001)     
37

 Qvist, Gunnar, Fredrika Bremer och kvinnans emancipation, (Stockholm 1969) s.163  
38 Karlsson Sjögren, Åsa, Männen kvinnorna och rösträtten, (Stockholm 2006) 

 s.115 f.f.  
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2 Undersökningsdel 

 

2.1.1 Ridderskapet och adeln 

 

Debatten som inleddes den 19 november 1859 rörde Friherre Creutz tidigare nämnda motion. 

Motionen var radikal för sin tid och vann inte gehör. Även de som ställde sig positiva till en 

lagförändring var skeptiska. Creutz tyckte nämligen att kvinnor skulle få råda över sig själva 

redan från 15 års ålder, och avvisade förslag att kvinnan skulle kunna vänta tills hon var 25 år 

innan hon fick giftorätt. Han grundade detta på att myndighetstillståndet och förmågan att 

sköta affärer var något helt naturligt och att då ”naturen danat henne att inträda i äktenskap”, 

skulle hon också erhålla rätten att bestämma över sig själv.
39

 Här skilde han sig från 

majoriteten av de liberala i hela debatten, som istället utgick ifrån inkonsekvensen i att 

kvinnor som hade tillstånd att råda över sitt gods inte fick råda över sitt val att ingå äktenskap.  

De konservativa argumenten kom nästan uteslutande ifrån Friherre Alströmer som menade att 

Creutz borde läsa sin Bibel bättre. Han säger i motsats till Creutz att det 4:e budordet 

fortsätter att vara av vikt även efter att barn har blivit vuxna och de ska således vara sina fäder 

lydiga och hänvisar till Matteus-evangeliet 15:4, 5 o 6v., där det står 

 att fadern har rätt till heder af sin dotter” och att ”dottren skall lyda fadern, på den grund, att 

han födt henne, således även om hon är manväxt.
40

 

 Creutz menar dock att vid 

Den tiden var icke friheten utvecklad som den nu är, och fadersmakten var, under den tiden 

förherrskande Judaism, som den omhvärfande Romerska hedendomen, så hårt tryckande för 

ungdomen, att man kan kalla den ett tryckande jernok. Kristendomen har deruti gjort en 

förändring, till frigörelse uti allt genom kärleken.
41

 

                                                 
39 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1869; Typografiska föreningens boktryckeri (Stockholm 1859) s.164 

f.f. band 1 
40

 Ibid. s.225f. 
41

 Ibid. s.226 
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Creutz återkommer till kärleken senare i debatten där han talar om den som ett verk av Gud, 

som är immanent i världen.
42

 De andra talarna i debatten var öppna för en lagförändring men 

ansåg 15 år vara alldeles för tidigt för att en kvinna skulle få sådana befogenheter. 

Lagutskottet avslog Creutz motion utan pardon i sitt första utlåtande om giftomannarätten, 

(Utlåtande No 15.), och förklarade sitt beslut med att tiden ännu inte var mogen för en 

förändring då man menade att det i de breda folklagren fortfarande inte skett någon förändring 

av gamla idéer. Utöver detta förklarades att varje rubbning i familjens rätt kunde rubba hela 

samhällets bestående och att kvinnans annorlunda ”lynne” måste styras av ett ”välmenat 

råd”.
43

 Detta innebar i praktiken en möjlighet till ett rent förbud för kvinnan att bestämma 

själv såvida hon inte ville bli arvlös. 

Den 25 januari det följande året fortsatte debatten med anledning av Lagutskottets första 

utlåtande, och senare även av Friherre Armfelts reservation mot detta. Armfelt ansåg bl.a. att 

en myndig kvinna borde få bli sin egen giftoman vid 25 års ålder med motiveringen att 

eftersom redan 1734 års lagstiftare (1734 års lag var fortfarande formellt gällande vid denna 

tid) tillät en änka att vara sin egen giftoman i och med sin myndighet, så tyckts det ha rått en 

föreställning om att en myndig kvinna även är kapabel att vara sin egen giftoman
44

  

De som biföll Armfelts reservation gjorde det bland annat med motivering av inkonsekvensen 

i att en kvinna får råda över sitt gods, men inte över ”sin hand och sitt hjärta”, samt att ett 

förvägrande av denna rätt var ett underkännande av hennes människovärde.
45

 En 

instämmande talare påpekade också att lagen dessa dagar betonade personlighetsbegreppet 

och individens rätt och menade därför att det till och med fanns en möjlighet att 

giftomannarätten inte stämde överens med den övriga lagen.
46

  

Hr Gustaf Cederschiöld som sympatiserade med Armfelt, betonade betydelsen av individuella 

skillnader i mental mognad, snarare än att alla är på ett visst sätt på grund av sitt kön och att 

det förekom missbruk av giftomannarätten. Han frågade sig också var det så kallade 

”förståndet”, som giftomannen anses ha kommer ifrån och om detta förstånd verkligen är det 

bästa att följa. 

 

                                                 
42

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860; Typografiska föreningens boktryckeri (Stockholm 1860) s.172 

band 3 
43

 Bihang till R. St. Protokoll. 1859-1860; 7:e Samlingen. 1:a Avdelningen. 5:e Häftet. 
44

 Se Ibid. Direkt efter utskottets utlåtande. 
45

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860, s.168f, se även s.193f. band 3 
46

 Ibid. s.173f. 



 

15 

Under antagande att förståndet och erfarenheten icke har något eget egoistiskt intresse, så 

frågas, äro dessa förmögenheter de enda, åt hvilka beslutet om äktenskap bör öfverlemnas?  

Därefter frågar han sig om inte kärleken spelar någon roll vid sidan av detta förnuft som 

”tager trollet för guldet”.
47

 

Friherre Creutz lyfte fram giftomäns egennytta, våld och bristande kärlek, men också det 

skamliga i att behöva begära en kvinnas hand via ett ombud. Argument att giftomän ofta tog 

sina beslut i egennytta var återkommande bland de liberala, och att det rörde sig om att lägga 

beslag på pengar och rikedom angavs vara grunden till missbruket. Vissa debattörer inom 

Ridderskapet och Adeln menade att missbruket var värst bland allmogen, där giftomän var 

beredda att hellre förstöra sina döttrars liv än att låta dem gifta sig med en bondson som var 

mindre välbärgad än de själva. Andra debattörer menade på samma sätt att det förekom ett 

omfattande missbruk av giftomannarätten bland de lägre klasserna, något som dock inte 

bekräftades av bondeståndet.
48

 Att det rådde fler fall av rättegångar i de lägre klasserna måste 

ses som självklart då de utgjorde en så stor del av befolkningen. Adeln tillsammans med 

prästerna utgjorde endast 2 % av befolkningssammansättningen.
49

 

Armfelt påpekade att i England var man och kvinna myndiga från 21 år utan att någon 

giftoman tilläts att styra giftermålen. Han betonar vidare att han endast följer det logiska i 

lagen, som en premiss för det ”rätta” och att han inte söker stöd i känslor. Han frågar sig 

därefter om det är rätt att kvinnan, då hon anses kunna vara myndig inte får bestämma om det 

allra viktigaste för hennes välfärd och lycka.
50

  En annan reformvänlig talare frågar sig hur 

man kan ställa så höga krav på att kvinnan i äktenskapet, skall vara sin man till hjälp och råd i 

allting när man inte kan ge henne frihet i valet av partner. Detta var ett återkommande 

argument från liberalt håll.
51

 En annan liberal talare hävdade att det var uppfostran det var fel 

på och att föräldrar uppfostrade sina barn som viljelösa verktyg för sina egna intressen. 

Istället borde barnen uppfostras till fria människor och uppfostran skulle vara likadan för 

kvinnan som för mannen.
52

  En tro på att den historiska utvecklingen går framåt kom från 

Herr Axel Wilhelm Liljenstolpe som ansåg att ”förståndet” måste användas för att ordna och 

reglera ”naturlagarnas” förhållande till kvinnan.  

                                                 
47

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860, s.169f. band 3  
48

 Ibid. s.175 och s.186f.  
49

 Widergren s.38f. 
50

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860, s.176f. band 3 

51
 Se exempelvis Ibid. s.185f. 

52
 Ibid. s.188ff. 
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Ytterligare har man talat om traditionen. Jag vädjar till världshistorien. Näfrättens tider, – då 

sjelfsvåld och tygellöshet hotade med uplösning, – hvad var det då som motverkade detta? – 

jo, det var bildandet af R. o Ad., hvars syfte och sträfvande blef att värna den förtryckta och 

strida för det rätta och sanna: qvinnans höjande till hennes verkliga värde. Qvinnans höjande 

är mannens förädlande; och då vi fortfarande med stora steg framgått på denna bana, så inser 

jag icke, hvarföre vi ej nu böra lägga slutstenen på detta arbete, genom att tillerkänna qvinnan 

rättighet att utan tvång få gifta sig.
53

  

Han menade alltså att det var Ridderskapet och Adelns uppgift att befria kvinnan från hennes 

forna förtryck så att hennes rättmätiga plats i samhället skulle befästas. 

Förhållanden i andra länder tas även upp som argument för ett upphävande av lagen. Man 

talar om ”latinfolkens stränghet” och Englands oberoende av giftomän,
54

 samt att lagen i 

Frankrike, som de konservativa hävdade, inte alls var strängare än i Sverige. Den franska 

giftomannarätten sågs varken som hårdare eller mildare än den Svenska.
55

  

De konservativa hävdade i sin tur att missbruk förekom, men att detta inte var skäl nog för att 

upphäva lagen. Herr Knut Oliverkrona varnade för att ett borttagande av giftomannarätten 

skulle medföra förändringar i giftermålsbalken vilket skulle innebära att giftomannens plikt 

att upprätta äktenskapsförord gick förlorad. Om omsorgen av dokument lämnades åt mannen 

eller kvinnan fanns det en risk för att viss information aldrig skulle registreras i rättens 

protokoll, till nackdel för ”vissa kreditorers” intressen.
56

 Detta återspeglar att även 

kreditmarknaden möjligen berördes av gifomannarätten vid sidan av förmyndarskapet, något 

som Ann Ighe tar upp. Här rörde det sig alltså även om informationskostnader då det skulle 

bli svårare för banker att behålla en överblick över egendom när de inte hade tillgång till 

redovisande dokument på samma sätt. 

Greve Sparre deklarerade att familjerätten är varje nations egen ensak
57

, och att det därför inte 

finns några skäl att förändra den på grund av att andra länder i Europa har förändrat sin. Det 

är inte som med exempelvis lagar som rör närings-idkande, som det ibland kunde finnas skäl 

att förändra för att underlätta handelsförbindelser. Ett avskaffande skulle också leda in 

samhället på en bana av ”lösaktighet” som kunde bli ”vådlig”. Missbruk av lagen menade han 

kunde förekomma, men  

qvinnan får dock vanligen fram sin vilja och de fall äro sällsynta då icke målsmän eller 

föräldrar måste ge vika för hennes enträngdhet. Det är ej så lätt för dem att säga ett bleklagt 

                                                 
53

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860, s.193f. band 3 
54

 Ibid s.203f. 
55

 Ibid. s.186ff. 
56

 Ibid. s.183 
57

 Ibid. s-177f. 
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nej till dotterns böner och tårar, så framt de ej äro fullt öfvertygade att föremålet för hennes 

kärlek är denna ovärdig; i motsatt fall är det ju ej något ondt uti att vända sig till vederbörlig 

domstol
58

 

Han stod också fast vid att man inte funnit någon anledning att förändra giftorätten i samband 

med myndighetsreformen 1858. Så kallade ”fraser” skulle hållas borta från debatten och han 

förklarade att man lätt kunde slå an på en och annan ”känslosträng” när man talade om 

giftomannarätt. Avståndstagandet från ”fraser” anfördes också av liberala talare, däribland 

Armfelt som sade sig argumentera för en reform utifrån ”förnuftet”. Greven varnade även för 

de miserabla följderna för kvinnan vid valet av fel partner då hennes verksamhet mest var 

förankrad i hemmet. Därmed skulle hon få det svårare att stå ut i ett dåligt äktenskap. Han 

menade att ”känslan” ofta kunde förleda kvinnan och att fäder därför bör ha företräde vid 

beslut om make.
59

 Herr Carlheim Gyllenskjöld instämde med utskottets utlåtande att varje 

rubbning i familjerätten kunde få hela samhället i gungning och att  

dervid, om någonsin, är folkets från fädren ärfda föreställningssätt den högste lagstiftaren, att 

först när detta föreställningssätt är utplånadt och traditionens makt dymedelst blifvit bruten, 

en lagstifning rörande familjeförhållanden vore rättmätig, samt att enär folkets åskådningssätt 

ifråga om giftomannarätten ej ännu förändras, skäl saknas till hvarje förändring af gällande 

lag i detta hänseende.
60 

Därtill menade han att anförandet om ”misserkännandet av kvinnans värde” var en ”fras” och 

inte betydde någonting. Han sade sig förlita sig på högsta domstolens förklaring att det skulle 

vara en otjänst mot kvinnan att själv få råda över sitt äktenskapsval då hon inte var redo för 

detta. Hennes undanskymda liv som inte gett henne förutsättningarna att utveckla ”stadga” 

och ”urskiljning” vid ingående av giftermål var det främsta skälet.61 Han sade sig heller inte 

tro att landets kvinnor hade en tillräckligt utvecklad moral för att fatta goda beslut i valet av 

make.  

Lagutskottets betänkande återremitterades sedan. Utskottet klargjorde i sitt senare utlåtande 

(No 26.), att det enda argumentet emot en inskränkning i lagen som tydligt framträdde var 

kvinnans behov av ledning, men då många röster höjts från stånden om en revidering av lagen 

gick man Armfelts reservation till mötes under förutsättning att 6 Kap 2 § i Giftermåls-Balken 

skulle gälla även för en 25 årig kvinna som anmält sig myndig i domstol.
62

 Detta debatterades 

den 6:e Juni samma år som det första utlåtandet, alltså 1860.  

                                                 
58

 Adeln och Ridderskapets Protokoll 1859-1860 s.179 band 3 
59

 Ibid. s.179-180  
60

 Ibid. s.199 
61

 Ibid. s.200 
62

 Bihang till R. St. Protokoll, 7:e Samlingen. 1:a Avdelningen. 11:e Häftet.  
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Den här gången var de tidigare liberala talarna mer villiga att kompromissa då man insåg att 

det inte var möjligt att få majoritet för Armfeldts tidigare reservation, alla utom en som 

yttrade sig uttryckte att föräldrar skulle få bibehålla giftomannarätten. Anledningen till detta 

var att man ansåg förhållandet till föräldrar som gudomligt, och att det fanns en vördnad till 

dessa som det inte fanns till andra giftomän.
63

 Armfelt ansåg att man borde gå en medelväg 

nu när hans tidigare reservation inte tycktes ha förutsättning att gå igenom och anhöll om 

proposition.
64

  Det kan påpekas att Creutz stod orubbligt fast vid sin tidigare motion.  

De konservativa talarna ansåg det vara en inkonsekvens i lagen om man ställde 

giftomannarättens upphörande i samband med myndigheten. En kvinna borde inte tvingas att 

bli myndig för att hon ville ingå äktenskap. De tyckte att utskottet kunde ha bestämt en viss 

ålder, då kvinnan skulle anses tillräckligt mogen för att fatta ett äktenskapsbeslut. De 

hänvisade även till Norge och Danmark där föräldrar fortfarande hade auktoritet och att 

Sverige inte stod ensam om den här lagen.
65 

 

2.1.2 Andra debatten 1863 

Utskottet föreslog i ett nytt betänkande, (No 33)
66

 efter inkomna motioner att 

giftomannarätten skulle upphöra för myndiga 25 åriga kvinnor, men i övrigt förbehållas 

föräldrarna och att deras rätt att göra dotter arvlös skulle bestå. 2 Kap. 10 §, 3 Kap. 10 § och 6 

Kap 1 § Giftermåls-Balken skulle kvarstå för föräldrar.
67

 Skälen som utskottet anförde, var att 

en kvinna som var offer för giftomannamissbruk hellre skulle ingå ett olyckligt äktenskap än 

att göra sig själv och sin far till föremål för en rättegång, och att giftomannarätten därmed 

skulle kunna verka störande på familjefriden. Utskottet anpassade sig dock till rösterna i 

debatten och presenterade således ett mer moderat förslag. Diskussionen om skandal och hur 

ohyggligt det vore med en rättegång framgår då åtskilliga omtalar detta, både Armfelt och 

Sparre tar upp detta i debatten bara för att nämna två exempel. Möjligen kan detta kopplas till 

det borgerliga familjeideal som växte fram under 1700-talet och var rådande under min 

                                                 
63

 Adeln och Ridderskapets Protokoll (1859-1860); Typografiska föreningens boktryckeri (Stockholm 1860) 

s.118-119 band 7 
64

 Ibid. s.123  
65

 Ibid. s.123f. samt s. 119f. 
66

 Bihang till R. St. Protokoll 1862 & 1868. 7:e Samlingen. 1:Avdelningen. 1:a Häftet.  
67

 Se lagar i bilaga. 
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undersöknings tidsperiod som Jonas Liliequist belyst.
68

 Det kan måhända vara så att det inte 

bara var våld som var tabu i det offentliga, kanske även blotta åsynen av en bråkig familj var 

något avvikande i de rådande föreställningarna om hur en lyckad familj skulle se ut. 

Greve Sparre som utgjorde en slags huvudperson i debatten och möjligen var den 

besvärligaste motståndaren för de liberala ledamöterna, klargjorde att utskottets förslag skulle 

avslås av samma anledning som förr, och hävdade återigen att giftomannarätten är och ska 

förbli skild från myndigheten. 

 

Om man också komme överens derom att qvinnan må vara myndig och att det icke kan vara 

vådligare att låta en qvinna sjelf sköta sitt gods, när hon blir 25 år, än att låta en man vid 21 år 

göra det; så tror jag likväl, att det är obestridligt, det, i fråga om qvinnans hjerta, hon mera än 

mannen behöfver råd och varningar af dem, hvilka måste antagas, hysa ett varmt och lifligt 

intresse. Utan att vilja inlåta mig på sentimentalitetens område, tror jag, att en hvar bör 

medgifva, att qvinnans veka lynne, hennes mera vistande inomhus och mindre umgänge med 

den yttre verlden göra henne mera tillgänglig för intryck och lättare bedragen af dem, som, 

under en mask af bättre seder och karaktär än som tillkommer bedragaren och som vill 

förleda henne och hos henne uppväcka en böjelse, som kunde, om den leder till giftermål, 

bereda hennes livs olycka.
69

 

 

Rättviseargument som påpekades av utskottet avvisade han eftersom han ansåg äktenskapet 

vara av större vikt för kvinnan med tanke på att hon mer vistas i hemmet. Han ansåg också att 

föräldrarna borde ha giftomannarätt vilket skulle ha varit vanligt på kontinenten. Utöver detta 

ansåg han att argumenten från utskottet, om lagens ”befallande” verkan som sades skada 

förtroendet i en familj var en ”fras” och att lagar aldrig ska grunda sig på etiska 

förhållanden.
70

 Dessutom menade han att alla som känner en kvinna vet att varningar och 

liknande är fruktlösa och att det i dessa tider är lättare för bedragare att verka eftersom det nu 

råder en högre bildning i folklagren än tidigare. Kvinnan var enligt hans mening inte heller 

tillräckligt kompetent att upprätta äktenskapsförord själv. Emellertid motsätter han sig att 

utskottet valt att behålla 1 § i 6:e Kapitlet G.B.  

 

Detta är, säger Utsk:t, en förträfflig utväg, som fader eller moder har qvar, ifall dottern gifter 

sig mot deras vilja. Ja! i sanning en förträfflig utväg. Sedan min dotter har gift sig mot min 

vilja med en person, som bringat henne i nöd och fattigdom, skulle jag som fader hafva qvar 

rättighet att öka denna hennes nöd, så att hon skulle svälta ihjäl.
71
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Tre andra konservativa talare framförde sina argument. Gr. Carl Göran Mörner, Gr 

Liljencrants samt Herr Carlheim Gyllenskjöld som vi såg i den tidigare debatten. Den första 

av dem anförde sin åsikt att man bör se vilken verkan den nya myndighetslagstiftningen har 

innan man avskaffar giftomannarätten.
72

 Liljencrants menade som tidigare konservativa röster 

att samhällets bestånd måste skyddas utan någon som helst kompromiss, kvinnans plats i 

familjen skulle värnas 

Jag anser att man gör ganska rätt, om man ger qvinnan alla sådane rättigheter, som kunna 

henne tillskyndas, utan att man rycker henne ur den ställning i familjen, som naturen har 

anvisat henne,
73

 

Kvinnan skulle med andra ord vara på ”rätt” plats, och frihet från giftoman var ingen 

rättighet. 

Gyllensköld klargjorde att då det inte framkommit ett enda exempel på ett fall av missbruk av 

giftomannarätten finns heller troligen inget behov av förändring i den. Han trodde även att 

Sverige var ett av de lyckligaste länderna gällande äktenskap.
74

  

De liberala med Armfelt i spetsen som var positiva till det nya förslaget försäkrade att 

bedragare kunde ”röva hjertan” oavsett vilken lag som var i drift. Att bönderna bifallit 

förslaget sågs också som en indikator på att de juridiska inskränkningarna verkligen behövde 

gå igenom då det var där missbruket av giftomän var omfattande, menade Greve Hamilton.
75

  

Greven ansåg även att lagen aldrig kunde användas till att upprätthålla familjens helgd.
76

 

Armfelt höll inte med Sparre, som tidigare hade hävdat att det är lättare för fäder att förlåta 

döttrar om de går till domstol. Armfelt trodde tvärtom och menade att det var en mildare sak 

ifall döttrarna bara struntar i föräldrarnas åsikter och hot.
77

 

En debattör som i den här debatten skulle kunna placeras mellan liberal och konservativ är 

Friherre Rudolf Cederström, som var skeptisk till att inte lagstadga om ogifta kvinnors 

rådfrågande till föräldrar, men vänligt inställd till en inskränkning av lagen. Tog man bort 

rådfrågan som ett krav skulle det sannolikt inte bli efterföljt och ”pietetsförhållandet” skulle 

rubbas om det stod kvinnan fritt att inte bry sig om föräldrarnas åsikter.
78

 Den här åsikten stod 

som en motpol till föreställningen om att friden i familjen inte kunde tvingas dit av lagen.  
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Vad gäller det ytterligare utlåtandet från utskottet var detta inte aktuellt för Adeln och 

Ridderskapet då de redan avslagit det andra betänkandet, därmed debatterades inte detta.  

Argumenten var mycket lika de i myndighetsdebatten. De flesta huvudområden som 

debatterades där tas upp igen, men ekonomiska argument stod nästan inte att finna, liksom att 

frågan om uppfostran inte förekom i den tidigare myndighetsdebatten. Något som sticker ut i 

denna debatt är tankar om rättvisa. En betydande del av diskussionen handlade om vad som 

var rätt och vad som var orättvist. Detta kom från liberalt håll, men orättvisa och rättvisa 

diskuterades även av konservativa. 

 

2.1.3 Sammanfattning  

Som vi sett var de flesta talarna för en lagförändring av giftomannarätten. Det var dock nästan 

ingen som till fullo ville ta bort lagen. Argumenten från de konservativa grundade sig delvis i 

en rädsla för ”lösaktighet” som en konsekvens av lagens upphävande. Familjen, av flera 

betonat som samhällets grundfundament fick inte rubbas och ett felaktigt val av make skulle 

vara mer miserabelt för kvinnan än för mannen då hon hade sin centrala plats i hemmet. Man 

skulle alltså i någon mån skydda kvinnan från sig själv. I motsats till de liberala menade 

konservativa att de hellre förlorade en domstolsprocess än att dottern skulle gifta sig utan att 

först ”rådfråga”. Detta tycks ge sken av att man såg lagen som något heligt, alternativt skulle 

det kunna innebära att man såg det som en mycket viktig princip att dottern visade respekt. 

Det fördes också fram att det vore bra att invänta resultaten av den nyss genomdrivna 

myndighetsreformen. Vad gäller kvinnosynen tycks den antingen vara rotad i föreställningen 

att kvinnan inte kunde ta hand om sig själv till följd av sin mentalitet, sin medfödda förmåga. 

Föreställningen kunde också grunda sig i att kvinnor generellt sett inte klarade av att ta hand 

om sig själva, att de inte visste sitt eget bästa då de antingen saknade tillräcklig moral i sitt 

eget väsen, eller att de helt enkelt ännu inte blivit tränade till att handskas med den yttre 

världen. Detta berodde följaktligen på att kvinnans verksamhets sfär var och hade varit 

hemmet i första hand. Vistandet i hemmets avskilda miljö hade även gjort kvinnan mer 

benägen att låta sig luras av ”bedragare”. Åsikter grundade i ekonomiska utgångspunkter 

förekom knappt, en talare påpekade dock att ”vissa kreditorers” intressen kunde skadas om 

rätten inte hade dokumenterade papper på äktenskapsförord. Det menades också att 
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giftomannaskapet, som tillhörde familjerätten, inte fick förändras på samma sätt som 

ekonomisk lagstiftning. 

Det fanns liberala talare som ansåg kvinnan fullt kompatibel att råda över sig själv, och 

påpekade att då kvinnan ansågs kapabel att ta hand om sitt gods borde hon rent logiskt få 

frihet från giftomäns tvång. Som motargument till detta följde samtidigt åsikten att 

giftomannarätten och myndigheten överhuvudtaget inte hade med varandra att göra och att 

kvinnan inte skulle tvingas till att bli myndig mot sin vilja, i det fall hon ville bli fri från sin 

giftomans krav. De liberalare ledamöterna pekade att 1734 års lagstiftare tycktes ha en 

tolerant kvinnosyn och betonade att den nuvarande lagens personlighetsprincip stod i strid 

med giftomannarätten. De ansåg även att det förekom missbruk av rätten, att andra länder 

hade mildare lagar och att det fanns en historisk uppgift att befria kvinnan från förtryck. 

Åsikten att rättegångar bör undvikas till följd av skamfaktorn fördes även fram av 

reformvänliga och även från den konservativa falangen i viss mån, även om talarna där inte 

uppmärksammar detta på samma sätt. Något man var kluvna till bland de liberala var 

”förståndet” i förhållande till ”känslan”, det fanns ingen enighet om detta. Åsikterna känns 

igen från myndighetsdebatten, de är av allt att döma mycket lika från de liberala och de 

konservativa sidorna, någon påtaglig förändring har inte uppmärksammats, de ekonomiska 

argumenten var nästan frånvarande  

 

2.2 Prästeståndet 

 

Prästeståndet utgjordes inte bara av präster, även läkare och vissa akademiker hade sedan år 

1823 tillträde till ståndet, det är därför titlar som exempelvis ”Doctor” förekommer.
79

 Den 

första debatten rörde utskottets utlåtande om Friherre Creutz motion, liksom Armfelts 

reservation. De konservativa rösterna var de som hördes mest, men de liberala var å andra 

sidan inte få. Vissa av de konservativa i Prästeståndet var inte helt främmande för en 

förändring av lagen, men de lade stor vikt vid att föräldrar fortfarande skulle ha 

giftomannarätt, det kristna samhället kunde annars rubbas
80

. 
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Argument emot en lagförändring handlade ofta om äktenskapets skilda natur för könen och 

därigenom dess innebörd i praktiken.
81

 Den skilda ”naturen” för man och kvinna i äktenskap 

gjorde dem enligt vissa mer kompetenta att handskas med olika saker. Mannen, som hade 

hand om yttre angelägenheter och ansågs vara mer bekant med den yttre världen sågs som 

bättre på att ta beslut som rörde äktenskap. Contracts-Prosten Källström såg emellertid 

äktenskapet från en annan synvinkel och sade att  

Såsom grund för giftomannarättens bibehållande i sin nuvarande utsträckning har utskottet 

anfört äfven den olika betydelse, som äktenskapet för man och kvinna innebär. Jag vet väl, att 

den husliga olyckan drabbar qvinnan mest och att mannen kan trösta sig deröfver i någon mon 

genom utåt gående verksamhet; men hvad har detta med den här frågan att skaffa?  

Äktenskapet kan ju vara olyckligt likaväl derigenom, att qvinnan tvungits att ingå detsamma 

som derföre, att hon mot giftomannens vilja detsamma ingått.
82

  

Han var för en förändring av lagen, men Källström tyckte att föräldrars auktoritet vid val av 

gemål trots allt inte skulle ifrågasättas. 

De konservativa i Preste-Ståndet sade bl.a. att äktenskapen skulle bli olyckligare i landet om 

man avskaffade lagen och liksom som bland Adeln hänvisade man till att inget upprivande i 

giftomannarätten skulle ske i samband med myndighetsreformen 1858 enligt 

överenskommelse.
83

 Familjerättens varsamma behandling genom historien när det kommit till 

frågor om inskränkande av giftomannarätten förklarade Domprosten Knös vara tillräckligt 

skäl för att han skulle bifalla utskottets svar till Armfelt och de andra liberala reservanterna.
84 

En del motargument var likadana som i Ridderskapet och Adelns anföranden, t.ex. att 

giftomannarätten kunde missbrukas som allt annat, Biskop Anjon framförde att äktenskapet 

hade olika versamhetssfär, att domstolar kunde lösa tvister, liksom återigen att det är klokt att 

vara försiktig inom familjerätten när myndighetsreformen nyligen hade skett. Meningarna om 

det ologiska och orätta i det att kvinnan var underställd en giftoman, samtidigt som hon var 

myndig i andra avseenden förklarade han med att  

äktenskapet kan å hennes sida blifva lika ofta en passionens som en hjertats sak; och i förra 

fallet torde det icke vara utan sin vigt, att hennes tycken af en utanför stående person 

pröfvas
85

  

Med en till synes viss ödmjukhet inför andras åsikter menade han i alla fall 
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att traditionen icke bör få gälla mer än i visst mått: tiden bortnöter mycket af dess kraft. Men 

den har rötter, som aldrig eller blott långsamt kunna uppryckas, såsom grundade i ett folks 

hela utveckling och lif. Så är det i min tanke med giftomanna-rätten. Den är så fästad i 

national-medvetandet, att den icke ännu skäligtvis bör borttagas så snart efter den förändrade 

ställning, som redan genom ofvan åberopade författning medgifvits qvinnan.
86

  

Här syftade han alltså på myndigheten i slutet av citatet. Anjons redogörande över vad folket i 

landet tyckte måste ses som mindre trovärdig i och med att den svenska pressen var 

överhängande negativ till giftomannarätten och inte bara den liberala, konservativ press 

uttryckte sig också i negativa ordalag.
87

 Anjon hade måhända en annan erfarenhet ifrån sin 

egen bygd om han inte kom med osanning.  

Utskottets uppfattning om det maskulina och femininas skilda ”skarplynne” och 

känsloladdning som själva grunden till lagen var felaktig enligt Riks-Archivarien Nordström, 

han var en konservativ ledamot, men sade att det fanns i utskottets 

 phantasi-rika framställning visserligen något ganska vackert att läsa, men icke något, som sak 

enligt angifver, giftomannarättens ursprung och rätta betydelse. Dessa äro deremot att söka uti 

den vidomfattande slägt- eller bördsrätt, som i fordna tider så väl som Romarena som 

Germanerna, ehuru efter olika grunder ordnad, af deras lagar utgjorde en så väsendtlig del och 

hvars verkningar ättens medlemmar både till sina personer och sin egendom i så mångfaldigt 

afseende voro underkastade. Uti den s. k. status familiae utgjorde efter Romerska rätten patria 

potestas eller husfadermakten sjelfva kärnpunkten. Den sträckte sig ej allenast öfver barnen, 

man eller qvinna, utan ock öfver barnabarn och descendenter i fjärde led,
88 

Nordström sade i samma anförande att en sons eller dotters äktenskap inte innebar att dessa 

hade någon befrielse från den makt husfadern i allmänhet hade över dem och att denna makt 

endast kunde brytas om dottern ingick ett strängare äktenskap, (conventio in manum mariti), 

där hon istället övergick i sin mans våld, som i och med detta fick makten över inte endast 

dottern, utan även resterande familjemedlemmar från dotterns sida, däribland även dotterns 

far, den tidigare patriarken. Han anförde en längre redogörelse för hur de olika rättssystemen 

hängde samman och grundade sin synpunkt på de svenska landskaps-lagarnas historia och 

ansåg därmed att föräldrar och närmare fränder till kvinnan skulle fortsätta att verka som 

giftomän.
89

 Samtidigt påpekade han att det i Europa vid den här tiden var vanligast att 

föräldrar hade giftorätt, flera ledamöter ropade instämmande här. 

De liberalare åsikterna i Präste-Ståndet hämtade även dem stöd från Bibeln och påpekade sin 

oförståelse för den skilda betydelse utskottet utgått ifrån vad gäller äktenskap för man och 
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kvinna, när det stadfästes i bibeln att ”man och kvinna skulle blifva ett ”
90

 Det här var en idé 

som vunnit insteg redan vid 1600-talets slut, men som inte betonats ordentligt fram tills 

vigselformuläret i 1811 års kyrkohandbok. Man och kvinna skulle i en andlig bemärkelse 

utgöra en enhet efter giftermålet. Hustrun skulle inte vara underordnad på samma sätt genom 

denna tanke, hon skulle bli ”tillgiven” istället för ”underdånig”. Den andliga föreningen var 

grundad på kärleken mellan makarna istället för Guds ordning
91

  

Utskottet menade i sitt utlåtande att kvinnans känsla övervägde hennes förstånd, detta tyckte 

inte Prosten Wåhlander och Kyrkoherden Wennerström, den senare sade att en 25-årig kvinna 

är mognare än en 21 årig man och att kvinnan hade lika många fel som mannen. 

Giftomannarätten, ansåg han, var inte något som missbrukades generellt, men påpekar att 

exemplen ändå är många
92

  

 Doctor Norlander var en liberal talare som ansåg att föräldrar endast skulle ha rätt att ge råd 

till sina döttrar och inte utöva någon bestämmanderätt. Han beklagade att det gick så långsamt 

för kvinnan att få ”sin rättmätiga plats ” vid mannens sida, exakt vad detta innebar framgår 

inte, men då han såg rådgivning som det enda legitima och acceptabla sättet för föräldrar att 

påverka beslut, kunde giftomannarätten lika gärna avskaffas helt.
93

 De konservativa biföll i 

regel inte utskottets utlåtande, efter omröstningen i slutet av debatten, huruvida man skulle 

anta utskottets betänkande vann Nej-sidan med 38 mot 18.
94 

 

2.2.1 Andra debatten 

Utskottets tredje utlåtande uppfattades av de konservativa som ett hot mot kvinnligheten, 

hennes ”sanna väsen” enligt Biskop Bring, en anförare flera konservativa sympatiserade med. 

Han sade att utskottet hade en icke korrekt uppfattning om kvinnan och han kunde inte 

acceptera förslaget  

Först säger utskottet, att ”enda grunden för giftomannarätten skulle vara qvinnans behof av 

ledning och råd utaf en erfarenhet, som hon sjelf icke kan antagas hafva, förvärfvat” Denna 

grund kan jag icke godkänna, i den mening Utskottet fattar den, såsom nemligen ett behof, 

icke grundadt såsom jag tror det vara, i qvinnans väsende, utan såsom ett behof, hvilket skulle 
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genom uppfostran och ett verksammare deltagande i det yttre lifvets bestyr kunna 

undanröjas.
95 

 Giftomannarätten ansåg han vila på familjerätten och den ogifta kvinnan ”vara af familjen en 

medlem, som står under familjefaderns skydd.” Bring ansåg som många andra debattörer att 

man skulle akta sig för att röra om i familjerätten då den utgör samhällets grundvalar och 

sympatiserade inte med utskottet angående kvinnans rädsla för rättegång. Istället menade han 

i samma anförande att känslan hos kvinnan att handla mot sin faders vilja var mer 

motbjudande än en rättegång.  

Domprosten Björling, i likhet med flera andra konservativa i debatten påstod att det var 

sällsynt med missbruk, och att i ett socialt och politiskt hänseende likställa kvinnan med 

mannen, såsom ett borttagande av giftomannarätten skulle innebära, skulle såra kvinnan och 

skada den sanna kvinnligheten. Han tyckte också att det var inkonsekvent att en kvinna vid en 

viss ålder skulle slippa stå under giftoman samt att endast föräldrarna förfogade över 

rättigheten, andra ascendenter borde enligt honom också få nyttja den.
96

 Detta höll inte den 

mer toleranta kyrkoherden Lundgren med om, utan tyckte istället att det vore bättre om lagen 

försvann då den ”utsträckt som den nu är, har förlorat allt stöd i folkets medvetande”.
97

 

Lundgren hävdade alltså att förhållandet i folklagren var tvärtemot det som Biskop Anjon 

hävdade i den tidigare debatten. 

Biskop Björck, en av Brings sympatisörer trodde att giftomannarättens uppkomst hade en 

djupare grund än en rot i kvinnans eget väsen och fann sin utveckling i det ”naturliga kärleks 

bandet mellan föräldrar och barn”. Biskopen hänvisar bl.a. till Guds ord.  

Redan i Gamla Testamentets patriarchaliska tid visa sig spår till giftomannarättens utöfvande, 

såsom t.ex. vid Abrahams beskicktning för att finna hustru åt sin son,
98

  

Domprosten Sundberg och Doctor Wensioe menade att nästan hela det ”bildade Europa” har 

kvar giftomannarätten för myndiga kvinnor och att det endast i England är annorlunda, där 21 

åriga kvinnor inte behövde någon giftoman, men att äktenskap bakom föräldrars rygg likväl 

lett till ”allmän skandal”. Att giftomannarätten kan inskränkas en aning var de dock inte 

emot.
99

 

Behofvet af en sådan inskränkning få vi prester, isynnerhet i Stockholm, ganska ofta erfara. 

Stundom finnas qvinnor, hvilkas föräldrar äro aflidne, men som hafva andra slägtingar, 
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berättigade till utöfvande af giftomannarätten, men hvilka de hvarken sett, ej heller veta hvar 

de bo. Hvilken svårighet nu uppstår, finner hvar och en lätteligen. Andra åter finnas, som 

hafva hvarken föräldrar eller fränder eller förmyndare. De få då hänvisa sig till 

Rådstufvarätten för att genom dess åtgärd få sig en giftoman förordnad, men hvilka dock 

endast är en tom formalitet
100

 

Här blir man medveten om den omständighet giftomannarätten kunde bidra med under 1800-

talet vid sidan av att utgöra en ekonomisk betydelse. Folkflyttningarna in till städerna 

förändrade villkoren och det kan tänkas att ett visst överflöd av byråkratiska åtgärder var ett 

faktum.  

Det var endast två personer som biföll utskottets förslag bland dem som yttrade sig, de 

resterande ledamöterna yrkade på återremiss, alternativt ett avslag av betänkandet. Doctor 

Carlander biföll betänkandet på samma grund som tidigare liberala talare hade angett, 

nämligen att ”pietets-förhållandet” redan skulle vara borta om en lag behövdes till att 

kontrollera döttrar.
101

 Kyrkoherden Otterström pekade på den tidigare ansedda 

inkonsekvensen i kvinnans rätt över gods, men inte sin hand, men också att ledamöter 

blandade ihop pietetsförhålladen med den yttre laglydigheten.
102

  

Att vissa ville se en återremiss berodde på att man hade en uppfattning om lagen som 

föråldrad och hyste en motvilja att bevara möjligheten för mer avlägsna släktingar att tillämpa 

giftomannarätten. Dessutom var man motståndare till att föräldrar fortfarande skulle kunna 

göra sina döttrar arvlösa.
103

 Kyrkoherden Landgren sade något som påminde om en tidigare 

talare och ansåg att lagen i dess nuvarande utsträckning till ascendenter 

heldre böra försvinna, som giftomannarätten, så utsträckt som denna är, har förlorat allt stöd i 

folkets medvetande.
104

 

Kyrkoherden Ternström nämnde fem, som han såg det, inkonsekvenser i den nuvarande 

giftomannarätten som utskottet till synes inte hade i åtanke. För det första ansåg han som 

tidigare herrar en inkonsekvens i ett nekande av rätten till sin egen person när man hade rätt 

över sitt gods, att en 18 årig kvinna som han ansåg som ungefär lika mogen som en 25 årig 

kvinna skulle vara vanlottad om utskottets förslag gick igenom var även det en inkonsekvens. 

Till den tredje punkten ville han ifrågasätta föräldrars ihållande rätt att göra sina barn arvlösa 

när det handlade om att befria kvinnan från giftomannarättens tvång. Det fjärde ologiska i 
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betänkandet gällde att alla inte skulle bli lika inför lagen om kvinnor med döda föräldrar 

skulle bli fria från tvång men samtidigt inte de som fortfarande hade sina i livet. Slutligen 

förstod han inte hur man kunde tycka att det var rimligt att en 25 årig änka fick råda över sitt 

gods, men inte en ogift kvinna. Han frågade sig om änkan efter sitt eventuella korta äktenskap 

verkligen hade lärt sig så mycket.
105

   

Efter att diskussionen var avslutad röstade man om ståndet skulle återremittera betänkandet, 

vilket det gjorde. Utskottet klargjorde att på grund av att alla stånd utom Adeln och 

Ridderskapet var öppna för en lagförändring skulle debatten överlämnas fritt åt de resterande 

ständerna. Frågan lämnades alltså öppen till Prästetåndet då Borgareståndet och Bonde-

ståndet bifallit det förra betänkandet och debatten fortsatte därmed med en utgångspunkt på 

Doctor Forsells reservation (N;o 49), där han föreslog att ogifta kvinnor skulle ha giftoman 

fram tills dess att de var 25 år, under förutsättning att ingen av föräldrarna var vid livet. Var 

kvinnan under 25 år skulle rätten ordna med giftoman, samt  

att Rikets Ständer för sin del förklara:dels att Giftermåls-Balkens 1 Kap. 3 och 4 §§ samt 6 

Kap. 3§ komma att upphäfvas och ur lagen utgå; dels att igenom ofvanberörda förslag till 

ändring och upphäfvande af nämnde §§ i Giftermåls-Balken ej sker någon ändring i hvad 

lagen uti samma Balks 2 Kap. 10 §, 3 Kap. 10 § samt 6 Kap. 1 och 2 §§ stadga.
106

 

Om en lagändring skulle ske var alltså både borgarna och bönderna tvungna att bifalla 

reservationen, liksom även prästerna. Diskussionen om detta ägde rum den 19 Augusti 1863 

och Domprosten Björling var fortfarande negativt inställd och ville inte inskränka 

familjerätten på detta sätt, även om han medgav att han kunde tänka sig någon form av 

revidering. Bröder borde dock få ha fortsatt giftomannarätt tyckte han.
107

 De andra talarna 

som var motståndare till Forsells reservation uttryckte en oro att om reservationen skulle 

antagas skulle utskottets egna förslag kunna bli en realitet genom röstning i ett förstärkt 

lagutskott.
108

  

Anhängarna till Forsell ansåg att det var lika bra att bifalla reservationen då historien har lärt, 

att det med tiden annars bara dyker upp ännu mer radikala förslag. Det var så att säga lika bra 
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att få detta överstökat.
109

 De nämnde även att eftersom folk flyttade i större utsträckning nu än 

tidigare gjorde det även orimligt att långväga släktingar skulle ha giftomannarätt.
110

 

 

2.2.2 Sammanfattning: Ekonomiska argument förekom inte som vi har sett i Präste-

Ståndet. Moraliska och skilda uppfattningar om rätt och fel när det gällde Sveriges kvinnor är 

däremot mycket framträdande. Detta är inte särskilt förvånande då kyrkans män genom 

historien på många sätt varit levande symboler för det som uppfattats som det goda och rätta, 

samt förebilder för fotfolket. Det pietistiska förhållandet i familjen måste nästan varit något 

självklart att ta upp för motståndare till mer liberal lagstiftning och politik. Konservativa 

talare menade som i det föregående ståndet, att hela samhällsfundamentet kunde rubbas om 

man rörde om i familjerätten och att det var nödvändigt att invänta resultatet av den nyss 

genomförda myndighetsreformen. Kvinnligheten var även hotad om man skulle inskränka, 

alternativt upphäva lagen. Till råga på detta förklarades det att familjerätten hade en historia 

av varsam behandling, och på detta sätt skulle det fortsätta att vara. Rädslan för en rättegång 

avvisades med att kvinnan skulle vara mer bedrövad av att handla emot sin faders vilja än 

skammen att dras inför domstol. Att många andra länder i Europa hade giftomannarätt för 

annars myndiga kvinnor var också ett argument emot de liberala. Enligt de konservativa fanns 

ett stöd av lagen bland folket, något som förnekades av de liberalare ledamöterna. Den 

speciella kvinnosyn som framkommer består mest i att könens ”skilda natur” gör dem 

anpassade efter olika verksamhet. Det sades även av Biskop Anjon att äktenskapet lika gärna 

kunde bli en ”passionens” istället för ett ”hjärtats” sak och antydde därmed att kvinnan inte 

kunde besegra ”böjelsen” framför ”förnuftet”, en föreställning vi även blev varse i 

Ridderskapet och Adeln. 

De som ställde sig mer positiva till inskränkningar i lagen ansåg i likhet med de liberala från 

Adeln, att kvinnor som fick råda över sitt gods skulle få råda över sin hand. Det sk. Pietets-

förhållandet inom familjen ansågs redan vara brutet om det krävdes en lagstiftning i syfte att 

hålla ihop densamma. Från bibeln hämtades även stöd för en reformvänlig uppfattning. Att 

man och kvinna skulle bli ”ett” var en indikation på att man skulle föra en mer jämlik politik 

mellan man och kvinna. De liberala framförde en mer jämlik syn på kvinnan i förhållande till 

                                                 
109

 Prästeståndets Protokoll 1862-1863 s.539 band 5 
110

 Ibid. s.538f. 



 

30 

mannen genom deras åsikter i att kvinnans ”känsla”, inte övervägde hennes ”förstånd” och att 

kvinnan var tillräckligt mentalt mogen att ta beslut när hon blivit 25 år.  

 

2.3 Borgareståndet 

Borgare-Ståndets liberala talare som sympatiserade med Armfelts reservation hade några 

andra synpunkter att ta upp som inte hade uttryckts i de två föregående stånden. Att code 

Napoleon, den franska lagen som var gällande i stora delar av Europa var mycket mildare än 

den svenska när det gällde söner och döttrars giftermål fördes fram.
111

 Ett tidigare upplevt 

problem i debatten med att i lagens arm deklarera om hur familjeförhållanden skulle se ut och 

formas betonades också, man menade att så få moraliska band som möjligt skulle få omsluta 

den goda familjen, då det annars kunde leda till att den naturliga kärleken rubbades. 

Uppfattningen att giftomannarättens behörighet inte skulle ha något allmänt erkännande bland 

folket fördes på nytt fram i Borgare-ståndet. Om en kvinna hamnade i fejd med en giftoman 

huruvida hon skulle gifta sig med en viss person eller inte, kunde hon, hävdades det, nästan 

uteslutande hämta stöd från omgivningen, eftersom denna vanligen tog den svagare kvinnans 

parti.
112

 Inkonsekvensen i att råda över sitt gods men inte sin hand fördes tillika i Borgare-

Ståndet från en mängd talare. En av dem menade dessutom att kvinnans hjärta var den högsta 

egendomen av alla.
113

 De talare som var för friherre Armfelts reservation, de liberala alltså, 

hyste antingen åsikten om att kvinnans intellektuella kompetens grundade sig i att hon kunde 

besegra sin ”böjelse”, och därmed fatta kloka beslut, eller att det skulle vara klokare att gå 

efter känslan, att välja med hjärtat, eftersom det visat sig att om kvinnan inte fick följa sitt 

hjärta kunde äktenskapet bli misslyckat och olyckligt.
114

 Herr Blanche var en av dessa 

sistnämnda ledamöter och möjligen den mest arga debattören i hela undersökningsmaterialet. 

Han tycks ha hållit en hög ton med tanke på utropstecknet i citatet och rasade över utskottets 

betänkande. Utropstecken används mycket sällan i Rikets-Ständers Protokoll av vad jag 

kunnat uppfatta.  

Icke sällan får man höra maximer, så beskaffade, att man kunde fråga, om man lefver 1900 år 

före, istället för efter christi födelse. Ungefär en dylik maxime uttalas af Lag-Utskottet i 

förevarande fråga. Man hade trott, att, sedan det lyckats få qvinnan myndig vid 25 års ålder, 
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hennes rättigheter att åtminstone vid den tiden fritt få disponera öfver sin person, skulle vara 

klar och ostridig. Men man bedrog sig. Enligt Lag-Utskottet, skulle en qvinna kunna vara 

herskarinna öfver Golcondas alla skatter och palatser, men, detta oaktadt, i sitt lifs vigtigaste 

fråga vara beronede af sin portvakt, om denne händelsevis vore hennes sambroder, halfbroder 

eller någon annan manlig frände. Utskottet stödjer sig vid den gamla patriarchaliska famillen 

och förklarar helt ogenerat, att ”folkets från fädren ärfda föreställningssätt, om än aldrig så 

mörkt, rått och despotiskt, skulle således vara den högsta lagstiftaren!
115

  

Herr Blanche uttryckte i viss mån sina meningar poetiskt och ansåg därtill att kvinnan många 

gånger såg klarare än mannen, och många gånger klarare än vad männen i utskottet gjorde till 

följd av sin medfödda Gudomliga instinkt. Erfarenheten hade visat honom att alla de 

äktenskap som inte blivit grundade på kärleken blivit olyckliga. Kärleken var något som 

aldrig slocknade. Han var troligen i viss mån i affekt då känslor tycktes genomsyra hela hans 

inlägg. Han avslutade sitt anförande i vad som skulle kunna vara en något revolutionär ton.  

För öfrigt är det eget nog, när man sammanställer den hyllning, man i allmänhet egnar 

qvinnan, med det sätt hvarpå hon behandlas i våra dagar och andra practiska förhållanden. Vi 

hafva för henne icke sånger, icke skålar nog, icke blommor tillräckligt. Det är, som vore 

floras hela rike endast till för henne. Men det förefaller mig nästan, som öfverhöljde man 

henne med rosor, endast för att under dem kunna dölja slafkedjan, vid hvilken vi släpa henne 

fram till det ena offeraltaret efter det andra, som alla underhållits af dumma fördomar och 

barbariska lagar, med dem vi hvarken hafva mod eller ädelmod nog att störta.
116

  

Den här typen av åsikter som betraktade känslan som något Gudomligt ansåg ledamöten Herr 

Staaff belysa en inkonsekvens i utskottets uppfattning om förstånd kontra känsla. Utskottet 

menade att mannen var mer kompetent att bedöma om ett giftermål var lämpligt eller inte. I 

sin bedömning gick utskottet alltså efter förnuftet som därav fick anses som högre än känslan. 

Emellertid gick mannen själv efter känslan när han sökte mod i strid. Nu undrade Staaff om 

inte känslan var av lika högt gudomligt ursprung som förståndet? Uppfattningen att mannen 

också påverkades och regelbundet gick efter känslan framfördes även av andra talare än Herr 

Staaff.  

Herr Hierta, även känd som grundare till Aftonbladet var en av de liberala debattörerna. När 

det gällde farhågorna för familjebandens upplösning så sade han att  

Man har med en viss pathos framhållit vådan för en qvinna att gifta sig utan föräldrars råd, 

men jag öfverlämnar till var och en, om icke i de aldra flesta fall, der föräldrar lefva och 

familjebanden icke är brutet, en dotter, äfven sedan hon uppnått 25 år, skall taga sina föräldrar 

till råds i en så vigtig angelägenhet, som ingåendet af äktenskap.
117
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Han menade alltså att dottern visste bättre än föräldrarna om sitt val var bra. Ekonomiska 

argument, i likhet med Adeln och Ridderskapet förekom inte i Borgare-Ståndet. 

Det var inte många talare som biföll betänkandet från lagutskottet. Herr Thollander menade i 

alla fall, att döttrar, efter den senaste myndighetsreformen nu skulle bli uppfostrade till att bli 

mer utåtriktade. Resultatet var inte synligt ännu och därför borde man vänta med en 

inskränkning av lagen. Här utgick han således från premissen att kvinnan var formbar. Han 

hävdade precis som Biskop Anjon bland prästerna, att det de allmänna opinionerna i 

folklagren inte alls var emot giftomannarätten då ingen av ”allmogen” i utskottet talat för 

giftomannarättens upphörande.
118 

Herr Wahlblom var osäker i vad han egentligen tyckte, men ansåg ändå att man skulle vänta 

med att förändra lagen, och att kvinnans övervägande känsla innebar en risk vid 

beslutstagande. Detta berodde dock inte på att kvinnan var mer känslostyrd i sin natur än 

mannen, han förklarade faktiskt att han hyste hög aktning för kvinnans intellektuella kapacitet 

och att kvinnans känslosamhet kom från den skilda uppfostran hon fått i jämförelse med 

mannen. Giftomannarätten var utifrån hans perspektiv kanske den viktigaste bland 

familjeangelägenheter som fanns eftersom han i likhet med många från Preste-Ståndet 

framhävde familjen som samhällets yttersta fundament.
119

  

Kvinnans skilda natur i förhållande till mannen dyker upp som argument hos konservativa 

genom hela debatten, detta är inte förvånande. Det är dock svårt att säga om vissa 

konservativa verkligen hade den uppfattningen, Herr Brun sade sig t.ex. känna till flera 

exempel på hur impulsiva beslut från kvinnor fått dem att hamna i en olycklig situation. Han 

ville bevara giftomannarätten för fäder och var övertygad om att olyckliga äktenskap skulle 

skjuta i höjden om giftomannarätten togs bort, men någon generell kvinnosyn framgår inte i 

hans anförande.
120

 Efter att diskussionen avslutats röstade man för en återremiss av förslaget 

 

2.3.1 Andra debatten 
 

Utskottets förslag att en ogift kvinna som fyllt 25 år inte skulle stå under någon giftoman, 

men att 2 Kap. 10 §, 3 Kap 10 § och 6 Kap. 1 § skulle bestå mottogs relativt positivt den 6 
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maj då debatten inleddes bland borgarna. En större del av ledamöterna var positiva till att den 

25 åriga kvinnan skulle stå fri från giftoman, men det senare att inga inskränkningar gjordes i 

ovan nämnda lagrum var man inte lika begeistrade över. Diskussionen var mycket kortfattad 

och någon regelrätt debatt kan man inte tala om. Herr Börjeson påminde om att  

 

Man bör endast besinna, att samma magt, som tillerkännes föräldrar emot en dotter, ega de 

icke att utöfva mot en son, som gör dem emot, och deri ligger en tydlig orättvisa. Jag vet ej, 

havrföre ett felsteg af dotter skall medföra andra och svårare påföljder, än om det blifvit 

begånget af en son.
121 

 

En talare, Carlén, som likt många andra gillade förslaget bortsett från att inga inskränkningar 

gjordes i de nämnda lagrummen ansåg dock att detta var en smäll man fick ta på grund av att 

det kunde finnas en risk att hela förslaget blev förkastat från andra stånd om man skulle 

bestrida dessa paragrafers ihållande.
122

 Borgareståndet biföll utskottets förslag. Någon 

diskussion angående inbjudningen från Preste-Ståndet fördes inte, men det framgår att den 

accepterades. 

 

2.3.2 Sammanfattning: De liberala dominerade Borgareståndet och tog upp 

ungefär samma saker som de liberala bland Prästeståndet och inom Adeln. Borgarna stack 

dock ut på sitt egna sätt bland annat genom sina unikt uttryckta meningar om kvinnor som 

orättvist behandlade och deras inneboende kvaliteter. ”Känslan” och ”förståndets” relation till 

varandra problematiserades. De konservativa tycks till viss del utgått ifrån premissen att 

kvinnan var formbar, men rädslan för att hennes möjliga ”känsla” skulle sätta käppar i hjulen 

för familjer vid en ny lagstiftning var uppenbar. De liberala tog upp att större delen av Europa 

hade en mildare lagstiftning. Lagen skulle inte diktera hur familjeförhållanden skulle se ut, så 

få band som möjligt skulle omsluta den goda familjen. Den allmänna opinionen var emot 

giftomananrätten enligt liberala talare, och kvinnan kunde vanligen söka hjälp hos många 

andra människor i hennes närhet. Inkonsekvensen att råda över sitt gods fördes fram som i de 

andra ständerna, men även att kvinnans hjärta var hennes största egendom. De liberala var, 

som i Prästeståndet, inte eniga i hur man skulle tolka kvinnans natur. Ambivalensen inom 

Borgareståndet var även tydlig i myndighetsdebatten. Antingen kunde kvinnan besegra sin 

”böjelse”, och därmed vara kompetent nog att välja rätt man, alternativt skulle kvinnorna 

                                                 
121

 Borgareståndets Protokoll 1862-1863; Tryckt hos Joh. Beckman (Stockholm 1863) s.54 band 4  
122

 Ibid. s.55 



 

34 

hellre följa sina känslor. Herr Hierta påpekade som vi kommer ihåg att kvinnan visste bättre 

än sina föräldrar om hennes val till make var bra. Ekonomiska argument förekom inte här 

heller, trots att debattörerna var näringsidkare i grunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Bondeståndet 1859 & 1869  

 
Ledamöterna i Bonde-Ståndet var mycket positiva till förslaget om giftomannarättens 

upphävande. Ett av de mest framträdande argumenten var att kvinnan borde få råda över sin 

person när hon fick råda över sitt gods, något som vi sett varit ständigt återkommande i de 

andra stånden.  

Paul Fritz Mengel från Uppsala var t.ex. förvånad över att lagutskottet fortfarande ville 

kvarhålla kvinnan under giftomannarätten då egendomsrätt och giftomannarätt står i ett sådant 

nära förhållanade till varandra.  

Han menade att lagutskottet troligen inte tagit notis om detta. Det är möjligt att han var 

ironisk. Myndighetsfrågan hade enligt Mengel även betydelse i det här sammanhanget.  

Jag håller för att Ständerna icke kunna gilla Utskottets nu framställda förslag förslag utan att 

på samma gång upphäfva det förut tagna gagneliga och goda beslutet, och Rikets Ständer 

skulle taga ett jättesteg, –tillbaka – nemligen, ifall Utskottets förslag lyckades tillvinna sig 

något bifall.
123

  

 

Mengel uppfattade också att utskottet sa emot sig självt och att de åsikter de kommit med inte 

var annat än byggda på förutfattade meningar.  
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Gustaf Bjerkander grundade, precis som Mengel sin åsikt om att Armfelts reservation var att 

föredra i det att den inkonsekvens i egendomsrätten som gjorde sig gällande genom 

giftomannarätten var skäl nog att förkasta den senare. Han menade alltså att kvinnan måste få 

råda över sig själv om hon får råda över sitt gods. Dessutom var det orimligt att en änka sågs 

som vida mer kompetent bara för att hon teoretiskt sett varit gift i några dagar.
124

  

C.J. Svensén instämde i detta och menade att traditionens makt var ”bisarr” och sade att hot 

från giftomannen orsakar mycket lidande och att män i forna tider kunde ta en kvinna ”hur 

som helst” och att många ”abnorma” föreställningssätt lyckligtvis inte längre är en verklighet. 

De idéer som nu ersatt dem hade en grund i en stigande upplysning. Framstegstanken var som 

vi sett inte endast förbehållen Bonde-Ståndet. Att utskottets utlåtande om kvinnans behov av 

ledning framstod enligt Svensén som att man drog alla kvinnor över en kam, och han drog ett 

exempel om att 

 

den 21 årige brodern, som måhända varit uppfostrad och vårdad av den 31 åriga systern, 

svårligen kan sägas hafva större erfarenhet af lifvet än hon
125

 

 

Dessutom gick det enligt Svensén inte ihop att en 16 årig änka skulle få bestämma över sin 

hand, men inte en 25 årig kvinna, som vi minns kunde kvinnor gifta sig från det att dom var 

15 år. Utskottets påstående om att ”passionen” var ledsagare för den mogna kvinnan var 

enligt Svensén endast en orättvis beskyllning. 

En annan talare uttryckte förundran över att utskottet inte brydde sig om det äktenskapliga 

livets ”sällhet” som blir till av den fria viljan.  

 

Att kärleken inte fick fritt spelrum påpekades av Sven Heurlin 

 

Gift dig säger man, med den penningpojken; tycke och kärlek frågar man icke efter, och 

ändock kan aldrig någon sällhet inom äktenskapet ernås utan denna grund att bygga på.
126

 

 

Det var en talare ställde sig likgiltig till giftomannarättens bevarande eller inte, Johan 

Bergström från Kopparbergs län ansåg att 

 

ingen våda uppstå antingen vi rösta för eller emot, antingen giftomannarätten qvarstår eller 

kommer att upphöra. Då jag icke äger någon erfarenhet om giftomannarättens missbruk så 
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skulle jag helst hafva velat bifalla betänkandet, men då ståndet temligen enhälligt synes önska 

återremiss vill jag icke sätta mig emot ståndets sålunda uttalade mening.
127

 

 

Han valde alltså trots allt att inte rösta emot majoriteten.  

 

Olof Persson var däremot motståndare till giftomannarättens upphörande, skälen han uppgav 

till detta var att man redan beslutat om dess fortsatta verkande efter myndighetsreformen 

1858. Det andra skälet var att han aldrig hade upplevt någon ”olägenhet” i giftomannarättens 

utövade.
128

 Uppfattningen om att det inte rådde något problem med missbruk delades av 

andra. 
129

 

Bönderna tjänade möjligen mer på giftomannarättens avskaffande, alternativt inskränkande än 

de andra stånden i stort. För många kan det även ha varit så att de varken tjänade eller 

förlorade på det. I de högre klasserna stod oftast mer pengar på spel vid giftermål. Efter att 

diskussionen avslutades återremitterades betänkandet till Lagutskottet. 

 

  

 

2.4.1 Andra debatten  

 
Prästernas inbjudning i anledning av återremiss av betänkande No 33

130
 bifölls även av 

Bonde-Ståndet. Ledamöter som ansåg att Forsells reservation skulle antas gjorde detta 

eftersom det ansågs bättre att få någon förändring överhuvudtaget än ingen alls.
131

 Att det 

tedde sig mycket mer motbjudande att inleda en rättsprocess mot föräldrar än mot avlägsnare 

släktingar fördes fram som en kritik till reservationen, men de tidigare liberala talarna kunde 

mestadels acceptera att giftomannarättens inte blev inskränkt i den grad man tidigare hade 

önskat. Ledamoten Paul Fritz Mengel sade i slutet av den sista diskussionen, att man skulle 

kunna arbeta för att göra mer vid en nästkommande riksdag.
132 

 

Skälen att vissa män inte ville anta inbjudningen berodde på en farhåga att om man 

accepterade detta förlag skulle det bli svårare att påverka lagen ytterligare inom den närmsta 

framtiden. Det var m.a.o. bättre att invänta en ny riksdag. mera nära i tiden, och försöka få till 
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en mer radikal lagändring än den Doctor Forsell hade förespråkat.
133

  En talare som var liberal 

i frågan, Herr Rosenberg, kunde inte gå med på reservationen på grund av att, som han 

uttryckte det  

Att far eller mor fortfarande må ega en röst i en fråga, som så nära rör seras barns välfärd, 

finner jag lika rättvist, som jag anser olämpligt att mindre närskylda personers utlåtande skall 

i dylika mål behöfva begäras
134 

 

 

2.4.2 Sammanfattning: Argumenten var som vi såg inte endast förbehållna 

ledamöterna i Bonde-Ståndet. Inkonsekvens i lagstiftningen, kärlekens inskränkande, 

orättvisa, fördomar och att det rådde frekvent missbruk eller ej delades av andra ledamöter i 

andra stånd. Några utläggningar om kvinnans och mannens natur stod inte att finna i 

bondeståndets debatt. Det förekommer endast kritik mot att ”kärleken inte fick fritt spelrum” 

och att pengar var drivkraften i giftermål, vilket orsakade lidande menande man. 

Individbegreppet användes och man pekade därmed på individuella skillnader i mognad, samt 

att en 31 årig kvinna säkerligen var mer mogen än en 21 årig man. Precis som att Bonde-

Ståndet var positiva till myndighetsreformen var de positiva till giftomannarättens 

avskaffande. Det är möjligt att diskussionen var mer kortfattad i bondeståndet om 

giftomannarätten än vad den var om myndigheten eftersom inte alla de huvudämnesområden i 

myndighetsdebatten förekom här. Argumentering om ekonomiska aspekter och klass uteblev i 

Bonde-Ståndet precis som i myndighetsdebatten. En diskussion om kvinnlig uppfostran 

uteblev dock inte i myndighetsfrågan, men i debatten om giftomannarätten diskuterades det 

inte. 

 

 3. Avslutande diskussion 

 

I den här undersökningen har debatten om giftomannarätten undersökts i Ståndsriksdagen. 

Två riksdagar har behandlats, 1859-1860 och 1862-1863. Resultatet har visat att man 

argumenterade på ett sätt som var mycket likt diskussionen om ogift kvinnas myndighet. 

Föreställningar om kvinnans natur dominerade debatten och fanns alltid som en 

bakomliggande premiss som styrde åsikter i andra frågor. Adeln och Ridderskapet 

tillsammans med Prästeståndet utgjorde de mer konservativa stånden. Huvudargumenten som 

kretsade kring frågan om ogift kvinnans myndighet 1856-1858 har ofta förekommit i 
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debatten, men inte alltid. Ekonomiska argument har nästan inte förekommit alls, men alla de 

andra tidigare dominanta teman från myndighetsdebatten har dock förekommit. Det vill säga 

föreställningar om kvinnans natur, klassintressen, uppfostran och utbildning samt huruvida 

samhället var redo för en förändring eller inte. De konservativa uttryckte sin uppfattning från 

samma premisser som de gjorde i debatten 1858. Kvinnans inre väsen kunde inte mäta sig 

med mannens och hennes känslosammare natur gjorde henne oförmögen att ta hand om livets 

yttre aspekter. Det fanns dock konservativa förespråkare som inte nämnde att kvinnor skulle 

ha ett ”vekare lynne”, istället fann de sitt stöd i andra argumenteringar som låg i de ovan 

nämnda huvudområdena. Inom Borgareståndet framstod kanske ambivalensen inför kvinnans 

natur som tydligast. De konservativa och de liberala hade ungefär lika många argument emot 

varandras uppfattning. Aspekter som konservativa tog upp som inte låter sig placeras inom 

myndighetsdebattens temasfär var påståendet om att hela samhället kunde rubbas om man 

förändrade regler inom familjen, att kvinnan inte kunde tvingas att bli myndig för att hon 

ingick äktenskap och att de flesta andra länder i Europa hade en strikt giftomannarätt, därmed 

ansågs det vara norm och normalt. Det fanns också bland konservativa en tro på att domstolar 

enkelt kunde lösa tvister och att giftomannarätten kunde missbrukas som allt annat. 

Betoningen på bestämmelserna över giftomananrättens bestånd vid godkännandet av ogift 

kvinnas myndighet användes givetvis också som ett argument bland de som motsatte sig en 

reform. De liberalas argument som avvek från de områden Agdahl tar upp rör främst 

rättviseargument. Anförarna betonade även individbegreppet och att alla inte är på ett visst 

sätt på grund av sitt kön. Egendomsargument förekom också. Vissa talare menade att 

giftomannarätten och egendomsrätten är samma sak, som vi sett omtalas den menade 

inkonsekvensen att en kvinna inte får bestämma över ”sin hand”, samtidigt som hon har 

bestämmanderätt över egendom. Missbruk av rätten betonas starkt bland liberala, egennyttan 

skulle enligt dem vara vida utbredd bland giftomän, dessutom ansåg vissa att ”pietets-

förhållandet” i familjen redan var brutet om lagar krävdes för att reglera giftermål. Liberala 

ledamöter, i likhet med de konservativa, tar upp förhållanden i andra länder. Det uttrycktes 

även ett genuint ogillande mot lagen då den uppfattas orsaka mycket lidande. Slutligen 

betonas från flera att kärleken ”inte får fritt spelrum”. 

 

Motståndare och förespråkare för giftomannarätten fanns i alla stånd och uttrycktes på olika 

sätt. Inom adeln och bland prästerna var det vanligare med en hierarkisk syn mellan könen. 

Detta perspektiv hämtades från Bibeln, men det betonades inte alltid lika tydligt att det var 

från ”Guds ord” direktiven kom, ibland hänvisades enbart till kvinnan och mannens olika 
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mentaliteter och traditionella verksamhetssfär. Synen på vad som var skamligt eller orätt 

påverkade också talarnas uppfattningar om giftomannarätten. Känslan för vad som är norm 

har förändrats genom historiens lopp och denna kan inte alltid ha sin grund i Bibeln, eftersom 

kultur inte endast växer fram ur religiösa uppfattningar. 

 

Liliequist belyste det borgerliga familjeidealet som en lugn och sansad familj, och denna 

familjekultur tycks komma till uttryck här genom tal om rädslan inför skammen som skulle 

uppstå vid en möjlig familjerättegång. Uppenbarligen tillräckligt skamlig för att kvinnan 

hellre, enligt vissa ledamöter, skulle föredra att ingå ett olyckligt äktenskap. Att det dessutom 

talas om ”skandaler” i England när döttrar ingår äktenskap bakom ryggen på föräldrarna, 

kanske tyder på att ett liknande mönster av tabun i andra länder vid samma period var 

rådande. Skillnader i normer och syn på ingående av äktenskap i olika länder är ett möjligt 

område för framtida forskning. Konservativa yttringar i debatten tycks ha skurit sig mer emot 

varandra än vad de liberala argumenten gjorde. Man kan tänka sig att om kvinnan fann det 

mer obehagligt att handla emot fadersviljan än en rättegång som kunde bringa henne sin 

kärlek, borde hon ha en mycket hög moral, något som hon blivit bedömd att sakna av andra 

konservativa i debatten. Å ena sidan kunde kvinnan, som konservativa uttryckte det, lätt låta 

passionen leda dem, men när kvinnan hellre sades göra som fadern sa istället för att gå till 

rätten och där, eventuellt få sin vilja igenom, måste hon ha satt denna moral över sin 

”passion”. Det tycks alltså råda en viss förvirring av vad som menades med vissa begrepp 

som exempelvis ”förstånd”, ”lynne”, ”moral” och ”passion”.  

 

Argument kring klassintressen rörde uteslutande dem som behandlade det påstått stora 

missbruket av giftomannarätten i de lägre klasserna. De ekonomiska argumenten kom endast 

till uttryck inom Adeln och Ridderskapet. Med Borgare-Ståndet som den näringsidkande 

gruppen kunde man tänka sig att ekonomiska argument skulle förekomma där, men det 

uteblev trots allt. Om en åsiktsförändring hade skett i de olika stånden är svårt att säga. 

Giftomannarätten inskränktes genom omröstning och inte genom en kunglig proposition som 

ogift kvinnas myndighet, detta kan vara ett tecken på svängningar i opinionen. Pressen hade, 

som vi såg, en allmän negativ attityd till giftomannarätten. Det är möjligt att bedriva framtida 

forskning om även detta, något som också Agdahl tar upp. Vad konservativ och liberal press 

uttrycker för åsikter och argument kan vara intressant att jämföra med vad konservativ och 

liberala anförare för fram i riksdagen. En kontrast mellan andra och tredje statsmakten i synen 

på kvinnan kan vara intressant ur ett klassperspektiv.   
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om de åsikter som ledamöterna i ståndsriksdagen uttryckte i samband 

med debatten om giftomannarätten. Två riksdagar har undersökts, 1859-1860 årsriksdag samt 

riksdagen 1862-1863. Frågorna som undersökts är hur man argumenterade för sin sak och hur 

det skilde sig i förhållande till den tidigare myndighetsdebatten vid 1858-1859 års riksdag. 

Vid sidan av detta har undersökningen försökt fastslå vilka föreställningar det fanns om 

kvinnan i riksdagen under den här tiden. Frågorna har besvarats med hjälp av en idé och 

argumentationsanalys av ståndsriksdagens protokoll där ledamöters anföranden finns 

nedtecknade. Undersökningen visar att konservativa och liberala hade ungefär samma 

premisser för sina utläggningar som de hade under myndighetsdebatten, men skilde sig även 

från den tidigare diskussionen på ett antal sätt. Föreställningarna om kvinnan ter sig mycket 

olika, från en syn där hon närmast beskrivs som ett hjälplöst barn, fullständigt osjälvständig i 

en för henne farlig värld, finns det även åsikter om att hon skulle överträffa mannen på en 

mängd områden, samt vara fullständigt kompetent att sköta sig själv på alla sätt. I uppsatsen 

nämns dagspressen, även om ingen enskild undersökning av denna gjorts. Den allmänna 

opinionen i pressen vid samma tid som debatten om giftomannarätten visar på ett brett 

motstånd mot denna. 
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