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Abstract 
 
Eriksson, Marie (2010). Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska 
arenor, 1810-1880 (Between spouses. Marital conflict and violence in religious and political 
arenas, 1810–1880) Linnaeus University Dissertations Nr 22/2010. ISBN: 978-91-86491-
28-4. Written in Swedish. 

 
This dissertation examines the discussion that took place during the 19th century surround-
ing men’s violence against their wives, as well as the contemporary norms and ideas that 
shaped people’s understanding of, and ability to deal with the problem. The overall objective 
is to examine how cultural conceptions of gender, class, violence and power (relationships) 
were created and expressed during the period 1810–1880. I approach this objective through 
an examination of how men’s violence against their wives was reported and treated as marital 
conflict, both within local religious arenas (such as church councils and cathedral chapters) 
and in the Riksdag of the Estates. 

With a longer diachronic analysis of the discussions in the Riksdag of the Estates con-
cerning propositions for changes in the law regarding marital conflict and divorce during the 
period 1828–1860, the dissertation shows that men’s violence against their wives as well as 
other forms of male misuse of power were neither made invisible, privatised nor marginalised 
in the public discussion in Sweden, which previous research has maintained. In contrast to 
previous research, the dissertation also shows that political attention to wife-beating and the 
reform work that took place in 19th century Sweden cannot be entirely characterised as a 
secularised project. The attention politicians directed towards the problem took place in a re-
ligious context where the clergy, in practice, through their experience of dealing with wife-
beating and other unsatisfactory conditions in marital relations, took the initiative and were 
instigators in the political process that after the middle of the century brought changes in the 
law on marital conflict and divorce.  

The dissertation’s investigations of how marital conflict and violence were dealt with by 
church councils and cathedral chapters also show how those involved talked about marital 
conflict based on competing ideas of gender, class, violence and marriage. The dissertation 
supports previous research that has demonstrated how men’s violence against their wives 
tended to be made invisible when it was interpreted and dealt with as marital conflict within 
the religious arenas. However, the results of the dissertation open up for other interpreta-
tional perspectives regarding how violence was made invisible in the past, demonstrating that 
the prevailing understanding of violence that existed through concepts such as conflict and 
maltreatment may rather have resulted in an exposition of violence, which also included 
other forms of marital violence and oppression that were not physical. With a starting point 
in a marital ideology that perceived marriage as being in principle life-long, the intention of 
the church’s warnings during conflicts was to mediate, even in cases that included men’s vio-
lence against their wives. The principal significance was not to make it easier for wives to 
remove themselves from their husbands’ violence, but to preserve the sanctity of marriage. 
Despite this, the study of praxis during the period shows that the church councils in particu-
lar could assume more flexible and pragmatic attitudes towards the law. In their attempts to 
find solutions to their congregation’s unsatisfactory state of marital problems, they could 
even pursue actions that conflicted with legal provisions.  

 
Keywords: Wife-beating, marriage, gender, class, Sweden, 19th century, violence, marital 
conflicts, patriarchal society, Växjö, church records, parliamentary debates. 



 



 

Förord 
 

För några veckor sedan när jag bläddrade igenom mitt manus kom min dotter Maj-
ken, fem och ett halvt år, förbi och undrade vad det var för något. ”Det är boken jag 
skrivit”, svarade jag, och såg samtidigt en möjlighet till att förklara varför jag varit 
på jobbet så mycket på sistone – och därmed så frånvarande i hennes vardag. Jag vi-
sade henne texten och sa: ”Titta! Allt detta har mamma gjort!” Varvid hon såg på 
mig stort och utbrast: ”Helt själv”? – ”Ja”, svarade jag, utan att närmare beskriva hur 
all forskning är en kollektiv process. Om hon så småningom läser ”mammas bok” 
och detta förord kommer hon dock att förstå att det är en avsevärd skillnad mellan 
att skriva en avhandling själv, och att göra det på egen hand – ensam. Trots att 
skrivandets vedermödor ibland skapat känslor av ensamhet och tvivel, har jag aldrig 
varit helt ensam i mitt arbete. Under årens lopp är det många personer som inspire-
rat mig i min forskning och, på olika sätt bidragit att göra min avhandling möjlig. 
Till dem vill jag nu rikta min tacksamhet.  

Tack till professor Lars Olsson som i egenskap av examinator för min C-/D-
uppsats i historia uppmuntrade och inspirerade mig att söka in till forskarutbild-
ningen.  

Mitt största Tack går till docent Ulla Rosén som varit min handledare. Utan det 
stora engagemang och allvar hon visat i rollen som huvudhandledare hade jag stått 
mig kort. Med lugn och tålmodig hand har hon lotsat mig igenom mina ofta vild-
vuxna texter, alltid med konstruktiv skärpa och med respekt för mitt arbete. Klar-
synt har hon tydliggjort för mig vad mina texter handlar om och vad det är jag 
kommit fram till. I ordet handledare ligger nog inte främst att alltid finnas till 
hands, men i slutfasen av mitt avhandlingsarbete har du alltid funnits där Ulla.     

Nästa stora Tack vill jag rikta till professor Gunlög Fur, som varit min biträ-
dande handledare. Gunlög mötte jag redan som lärare på grundnivån. Med sin pe-
dagogiska kompetens och teoretiska skärpa skrämde hon bort de värsta teoritrollen 
och fick oss studenter att förstå att historia kunde vara både kritisk och utmanande, 
lustfylld och spännande. I denna anda har Gunlög fortsatt. Med konstruktiva upp-
slag, idéer och synpunkter har hon varit en kreativ fyrbåk för mig och mitt avhand-
lingsarbete.  

Utöver mina handledare vill jag tacka mina båda tredjeläsare, docent Jonas Lili-
equist, och professor Eva Österberg. De har varit betydelsefulla för både utform-
ningen och avslutningen av mitt avhandlingsprojekt. Jag vill särskilt tacka Eva för 
hennes värdefulla insatser på mitt slutseminarium, som gav extra skjuts och inspira-
tion. I detta sammanhang har även FD, lektor Malin Lennartsson, varit betydelse-
full. Från att ha varit min lärare på grundnivå har hon med tiden blivit kollega och 
en mycket god vän. Jag vill också tacka professor Peter Aronsson, som med sin när-
varo i miljön bidragit med livgivande och inspirerande samtal. Ett stort tack riktas 
också till docent Lennart Johansson, som engagerat läst och kommit med kloka 
synpunkter på mitt slutmanus. Tack till Cheryl Jones Fur för översättningen av ab-
stract. Och Tack till Per Nihl för den vackra illustrationen. 



 

Utan all hjälp vid de olika arkiven jag bevistat hade jag också stått mig kort. Jag 
vill därför rikta ett tack till personalen vid Landsarkivet i Vadstena, Växjö kyrkoar-
kiv och arkivet vid tingsrätten i Växjö. Den kompetenta och hjälpsamma persona-
len vid UB i Lund och Växjö har också underlättat mitt arbete. Ett särskilt tack rik-
tas till arkivarie Niclas Rosenbalck, UB i Växjö, som hjälpt mig att fotografera av 
delar av mitt källmaterial och bistått med sina kunskaper i äldre handskrifter när jag 
inte lyckats läsa och uttyda mina källor.  

Att vara anställd av nationella forskarskolan i historia har varit ett privilegium 
som givit tillgång till ett stort nätverk av doktorandkollegor, forskarutbildningskur-
ser, inspirerande internat och kompetenser från andra lärosäten. Av mina samtida 
kollegor vill jag särskilt tacka Maria Nyman, Kristina Jansson, Helena Tolvhed och 
Cecilia Riving för att ni trots stora geografiska avstånd alltid känts nära.  

Den dagliga forskartillvaron har jag delat med doktoranderna i Växjö. Både de 
gamla ”99:orna” och alla ni som antagits därefter. Ett kollektivt Tack riktar jag till 
er alla, för alla livaktiga doktorandseminarier och även pratstunder vid skrivare och 
kopiatorer – ingen nämnd och ingen glömd. Men inte heller någon regel utan un-
dantag. Åse Magnusson och Erik Wångmar, ni är det bästa som hänt mig med 
forskarutbildningen! Tack för allt. Tack också till mina rumskamrater genom åren: 
Tobias Stark, Wirginia Bogatic och Åsa Änghede, för arbetsgemenskap och vän-
skap. Bland andra kollegiala band som blivit vänskapsband, vill jag nämna Katarina 
Friberg, Solveig Fagerlund, Camilla Carnmo och Susanna Holzer. Den sistnämnda 
har inte bara gett mig kraft genom sin vänskap, utan också genom våra återkom-
mande power-walks-talks runt Växjösjön.  

I mitt liv bortom akademin har jag haft ett stort och oumbärligt stöd från mina 
föräldrar, Karin och Sven-Olof. Tack för att ni alltid har trott på mig och på det jag 
tagit mig för, även när det varit svårbegripligt. Tack också för att ni har bistått med 
alltifrån barnpassning, till handlån och samvaro. Vad vore jag er förutan? Tack ock-
så till resten av min familj, min släkt och mina underbara vänner som alla inspirerat, 
uppmuntrat och trott på mig hela vägen hit. Sist men främst: Tack Magnus, för 
ditt oförtröttliga stöd, vår gemenskap och din aldrig sinande tro på att ”allt kommer 
te’ å’ gå bra”. Och Majken: Jag är så glad att du finns, att du drar mig mot nuet och 
håller fast mig på jorden. 

Min älskade mormor, Märta Ek (1914–2007), har alltid varit ett stort stöd i 
mitt liv och betytt så oändligt mycket för mig. Därför vill jag tillägna denna bok 
minnet av henne.     
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I. TALET OM ÄKTENSKAPLIGT 
VÅLD BLAND KVINNOR, MÄN, 

LAGSTIFTARE OCH  
UTTOLKARE 

Det är en politisk naturlag, att de som har en makt av gammalt ursprung 
över sig aldrig börjar med att klaga över makten själv utan bara över hur 
den missbrukas. Det råder aldrig någon brist på kvinnor som klagar över 
att deras män behandlar dem illa. Det skulle vara oändligt många fler om 
inte klagomål mer än något annat gör så att detta övervåld upprepas och 
förstärks. Det är detta som omintetgör alla försök att bevara makten men 
skyddar kvinnan mot missbruket av den. I inget annat fall (utom i barns 
fall) ställs den person som enligt en rättslig bedömning har drabbats av 
en oförrätt åter under missdådarens fysiska makt. Följaktligen vågar 
hustrur knappast någonsin, inte ens i de mest extrema och utdragna fall 
av kroppslig misshandel, begagna sig av lagar som skapats för deras be-
skydd. Och om, i ett ögonblick av obetvinglig harm, eller genom gran-
nars ingripande, de ändå förmås att göra det, går hela deras strävan ut på 
att avslöja så lite som möjligt och försöka förskona sin tyrann från hans 
välförtjänta straff.1  
 

För ungefär 130 år sedan skrev den brittiske filosofen och liberalen John Stuart 
Mill dessa ord som i ringa grad avslöjar att de är av äldre datum. Hade det inte 
varit för den svaga återklangen av ett stundtals gammaldags ordval – termen 
”tyrann” används knappast alls idag, inte ens om kvinnomisshandlare – skulle 
stycket kunnat vara ett inlägg i en nutida debatt om kvinnors svårigheter att an-
vända sig av lagen då de utsätts för våld av män i nära relationer. Den ”makt av 
gammalt ursprung” som Mill talar om är gifta mäns makt över sina hustrur. 
Denna makt har genom historien tagit sig många olika uttryck, och handlade i 
Mills England om att en gift man hade formell makt att bestämma över hust-
runs kropp, hennes sexualitet, arbetskraft, egendom, förvärvsinkomst och deras 
gemensamma barn. Om hustrun utmanade husbondemakten hade mannen rätt 
att tillrättavisa henne med ett visst mått av våld. Så var fallet även i Sverige, 
––––––––– 
1    Mill, Kvinnans underordnade ställning 1869, Esseveldt, Johanna & Larsson, Lisbeth, 1996, s. 48 f; 

Kursiveringen har lagts till den svenska översättningen för att förtydliga den engelska originaltextens 
mening. Ett stort tack riktas till professor Gunlög Fur som  bistått med lösningen.  



 16

och först med en förordning år 1861 blev mäns våld mot hustrur helt straffrätts-
ligt förbjudet.2   

Den gifte mannens formella överordning och legalt sanktionerade rätt att 
använda våld mot sin hustru och andra underlydande i hushåll och familj har 
genom historien reglerats och kringskurits på olika sätt, för att idag i många 
länder ha upphört att existera. Successivt har skydd och rättigheter kopplade till 
kvinnors självbestämmanderätt och frihet blivit politiska frågor, husbondemak-
ten urholkats och kvinnor blivit rättsliga och politiska subjekt. Från mitten av 
1800-talet hördes allt högre röster som krävde kvinnors rätt till ägande, utbild-
ning, arbete och politiskt medborgarskap. Krav på rättigheter som rörde kvin-
nors kroppar och sexualitet, och som bland annat formulerades i termer av fri-
het från sexualiserat våld restes också, men effekterna av dem blev märkbara 
först på 1970-talet och med den andra vågens feminism.3 Med Mills terminolo-
gi är det ”klagande kvinnor”, kvinnorörelser och feminister som med stöd från 
ett stort antal kvinnor och män har bidragit till förändringar som möjliggjort en 
utökad, om än abstrakt och formell, rätt till frihet från mäns våld. De har utma-
nat det Mill ansåg vara en ”politisk naturlag”, genom att kritisera inte enbart 
mäns missbruk av makt, utan också den ojämlika maktrelationen mellan män 
och kvinnor.  

Talet om mäns våld mot kvinnor har varierat historiskt, både i styrka och i 
omfång. I vår egen samtid hörs det allt ljudligare. För den som lyssnar noga är 
det en blandad kör av röster från olika vetenskapliga discipliner, teoretiska tra-
ditioner, politiska falanger och professionella områden. I den flerstämmiga kö-
ren tycks också de våldsutsatta kvinnorna själva höras allt starkare, bland annat 
genom att göra våldet till föremål för en rättslig prövning.4 I Sverige anmäldes 

––––––––– 
2    SFS 1861:11. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, den 29 januari 1861, angående mord, dråp och an-

nan misshandel, § 38. Med införandet av 1864 års strafflag infördes denna paragraf som § 14:36;, 
Enligt förordningen betraktades misshandel mot make/maka som en försvårande omständighet och 
lägsta straffet som kunde utdömas var fängelse. Misshandeln hamnade dock under enskilt åtal, vilket 
innebar att allmän åklagare kunde väcka åtal enbart om misshandeln ägt rum på allmän plats eller 
under sabbat, SFS 1864:11, 14 kap. § 36; 14 kap. § 45; jfr. 11 kap. § 9 och § 15; se även Hafström, 
1974, s. 52. 

3    Se t. ex. Widerberg, 1980; Gemzöe, 2002, s. 45 ff; Schmitz, 2002, s.14-25; Rowland, 1996, s. 77–
86.  

4     Under senare år har kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relationer skildrats i ett antal skönlit-
terära verk, ofta med självbiografisk prägel. Bland dessa kan nämnas Liza Marklunds böcker Gömda: 
en sann historia, 2000 och Asyl: den sanna fortsättningen på Gömda, 2005. Böckerna baseras på Mia 
Erikssons erfarenheter av att leva i en misshandelsrelation, och att tvingas fly till ett annat land för att 
leva med skyddad identitet; Alakoksi, Susanna (red.), Lyckliga slut. Sjutton berättelser om vardags-
våldet, 2007; Herngren, Moa, Allt är bara bra tack, Albert Bonniers förlag, 2008, samt illustratören 
och konstnären Åsa Grennvalls tecknade serieberättelse (och examensarbete från Konstfack) Sjunde 
våningen, Optimal Press 2002. Serien är en självbiografisk skildring av kvinnomisshandel, som i sin 
gestaltning av vägen in i och ut ur en våldspräglad relation tydliggör våldets psykologiska mekanis-
mer, normaliseringsprocessen, uppbrottet, rättegången och livet efter. Grennvall 2002.  
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26 857 fall av kvinnomisshandel under år 2007.5 Med en kortare historisk åter-
blick i statistiken kan vi se att antalet anmälningar nästan har fördubblats sedan 
1982 – när kvinnomisshandel föll under allmänt åtal – och tendensen under se-
nare år visar en stadig ökning.6  

Om ökningen är ett utslag av att mäns våld mot kvinnor faktiskt ökat, eller 
om det är benägenheten att anmäla som tilltagit är svårt att säkerställa.7 För-
modligen behöver inte det ena utesluta det andra. Samtidigt som den rådande 
jämställdhetsideologin antas ligga bakom såväl politiseringen av mäns våld 
mot kvinnor som det tilltagande antalet anmälningar av mäns våld, menar andra 
att samma ideologi kan medverka till att mäns våld förminskas eller osynlig-
görs som ett problem. Föreställningar om Sverige som världens mest jämställda 
land och svenskar som världens mest jämställda folk anses försvåra inte enbart 
ett samhälleligt synliggörande av mäns våld, utan även möjligheterna för en-
skilda kvinnor att tolka och benämna mäns våld som våld när det tar plats i och 
formar deras liv.8 Mörkertalen för våld som äger rum i nära relationer anses 
vara högt, och fortfarande – oavsett hur skarp den offentliga och politiska be-
lysningen av våld blivit – är detta våld privat, dolt och hemligt, men också yt-
terst påtagligt och närvarande i många människors liv och vardag. 

Engagemanget för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor i samhället 
har ökat på senare år, och lagstiftningen har förändrats i flera avseenden för att 
underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor. Exempel på viktiga ändringar av 
den svenska lagen är bland annat en förordning från 1944 som gav åklagare rätt 
att åtala män för grov misshandel i hemmet, även utan kvinnans anmälan. Som 
en markering från samhällets sida av att allt våld är ett brott och en oacceptabel 
handling kom även misshandel av normalgraden som ägt rum på enskild plats 
att föras under allmänt åtal 1982. Med införandet av allmänt åtal skedde således 
en förskjutning i synen på ansvar som innebar att problemet kvinnomisshandel 
kom att betraktas som samhällets problem och ansvar, och inte längre enbart 
den enskilda våldsutsatta kvinnans. Ett par år senare, 1988, infördes lagen om 
besöksförbud och med 1990-talets kvinnofridsreformer har lagstiftningen 
skärpts ytterligare.9  
––––––––– 
5   Brottsstatistik över misshandel (inkl. grov) av kvinnor, brottsförebyggande rådets hemsida; 

www.bra.se den 5 september 2008.  
6    Steen, 2003, s. 22. År 1982 uppvisar statistiken 10 737 anmälningar. 
7    Norborg, 2002; Olsson  & Wiklund, Gunilla 1997, s. 56 f.; i diskussioner om ökningen av antalet 

anmälda fall av mäns våld mot kvinnor har förklaringen om en tilltagande anmälningsbenägenhet 
länge varit dominerande, men det mesta tyder på att det också skett en faktisk ökning under de senas-
te åren, se Apropå, nr. 1/2003, BRÅ, ”Statistik måste tolkas varsamt”, http://www.bra.se/extra/pod/?.  

8    Lundgren, Eva et al., Slagen dam, Enligt rapporten har 46 % av alla kvinnor i Sverige efter sin 15- 
årsdag erfarenheter av våld från någon man. Våldsdefinitionen inbegriper kategorierna fysiskt och 
sexuellt våld och hot; Lundgren, Eva, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski, 
2001, s. 8 ff.   

9    Wendt Höjer, 2002, 1990-talets kvinnofridsreformer diskuteras särskilt i kap. 6, s. 155–189; Värt att 
notera är att besöksförbud för våldsamma makar har en mycket längre historia, och lagfästes med in-
förandet av 1860 års förordning om skilsmässa. Se vidare i kap. 6 nedan.  
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Yttermera var Sverige 1965 det första landet i världen som lagstiftade om 
våldtäkt inom äktenskapet.10 Till historien om hur lagstiftningen om mäns våld 
mot kvinnor successivt förbättrats hör emellertid också kontinuerliga ifrågasät-
tanden av en könsspecifik lagstiftning, oro för mäns rättssäkerhet och ett kon-
servativt värnande av familjen och privatlivet.11   

Lagtexter är abstrakta principer som avspeglar officiellt accepterade och 
fastställda värderingar och konstruktioner – inkluderat de som angår relationen 
mellan könen och hur relationen mellan dem bör vara. Lagen och rätten kan 
därmed ses som ett politiskt maktmedel som bidrar till att skapa och återskapa 
genus; relationen mellan män och kvinnor, manligt och kvinnligt. Lagens kod-
ifierade och institutionaliserade normer, om hur könsrelationen ”bör” se ut sä-
ger emellertid inget om hur verkligheten ”är”, eller om hur verkliga relationer 
mellan män och kvinnor levs och har levts.12  

Lagar kan inte heller i sig garantera människors rättigheter eller möjliggöra 
människors frihet från våld. Exempelvis vet vi att kvinnor såväl i det förflutna 
som idag löper större risk för att utsättas för ett upptrappat – ibland dödligt – 
våld då de bestämt sig för att anmäla och/eller lämna mannen.13 Denna risk för-
svårar kvinnors uppbrott ur våldspräglade relationer, trots att det numera finns 
lagar och institutioner som skyddar dem, eller åtminstone förväntas kunna fun-
gera som ett skydd. För att än en gång tala med Mill finns det därför fortfaran-
de kvinnor som ”[å]ter ställs under missdådarens fysiska makt”. Det kan då 
som nu vara komplexa band av kärlek, omsorg och beroende, bristande eko-
nomiska möjligheter som gör att kvinnan hyser rädsla för att inte kunna försör-
ja sig själv, ett nedbrutet självförtroende, en förlorad tillit – till mannen, till 
omvärlden och till sin egen förmåga – hänsyn till eventuella barn, förringande 
av mannens våld eller en strävan att efterleva tvåsamheten, heteronormen och 
kärnfamiljen som ideal som gör att kvinnan inte lämnar, alternativt går tillbaka 
till, en misshandlande man.14 Ibland stannar kvinnor kvar hos misshandlande 
män av rädsla för att bli dödade om de lämnar mannen.15  

––––––––– 
10    Amnesty, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En sammanställning om situationen i Sverige, 

2004, s. 19; Wendt Höjer, 2002, s. 78; Steen, 2003, s. 20 f.   
11    Wendt Höjer, 2002.  
12    Nordborg, 2002, s. 84.  
13    Gordon, 1989, s. 271; Eliasson, 2000 s. 204 f.; BRÅ-rapport 2001:11, i rapporten framgår att ett 

antal kvinnor i Sverige årligen dödas av närstående män, och att de vanligaste motiven – när de är 
kända – till att kvinnor dödas av närstående män är ”svartsjuka och separationsproblem”, där man- 
nens upplevelser av att förlora kontrollen över kvinnan ses som en utlösande faktor, s. 21.    

14    Se t ex Lundgren et al., 2001; Holmberg & Enander, 2004; Statistiska Centralbyrån (SCB): Välfärd 
och ofärd på 90-talet, 2003, Jeffner, 1998. .  

15    En undersökning av svenska kvinnor som sökt hjälp på en kvinnojour visade att en tredjedel av 
kvinnorna uppgav rädsla för att bli mördade som skäl till att stanna kvar hos mannen. Rädsla för ännu 
värre misshandel och oklarhet över relationens konsekvenser för barnen uppgavs som de viktigaste 
skälen till att kvinnorna inte lämnade männen, Elman & Eduards, 1992, hämtat hos Eliasson, 2000, s. 
122 f.  
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När mannens våld och hot blir en del av vardagen, när kvinnan anpassat sig 
till det och internaliserat det som något normalt, naturligt och accepterat är det 
svårt för henne att bryta upp ur relationen.16 Ändå finns det drabbade kvinnor 
som ständigt planerar sin flykt, som gör upprepade försök att lämna våldsut-
övande män, och som slutligen ger sig iväg för gott. Skälen varierar, men 
ibland är det rädslan för att till slut dö – fysiskt eller psykiskt – eller att bli sjuk 
eller galen som banar väg för det äntliga steget. Ibland är det omsorgen om nå-
gon annan, såsom de egna barnen eller andra medlevande varelser, som gör att 
kvinnor till slut går.17     

Enskilda kvinnors uppbrott från våldsamma män sker dock inte i ett samhäl-
leligt vakuum. Idag äger de rum samtidigt med ett alltmer urskiljbart tal om 
våld, och en allt större uppmärksamhet på mäns våld mot kvinnor – inom ex-
empelvis politik, media, konst och vetenskap. Den ökade uppmärksamheten är 
dock inte självklart ett utslag av att våldets omfattning verkligen ökat. Bland 
andra har historiker visat att föreställningarna och normerna som omgärdat äk-
tenskapligt våld har varierat över tid och i rum. I vissa tider och kontexter har 
våldet betraktats som ett icke-problem, som något naturligt och normalt och 
inte diskuterats alls. I andra tider och på andra platser har mäns våld mot hust-
rur synliggjorts, lyfts upp och diskuterats på offentliga och politiska arenor, där 
det utmanats, omdefinierats och förändrats.18  

Exempelvis kom barn- och kvinnomisshandel att konstitueras som ett pro-
blem i Storbritannien och USA under 1800-talet, i kölvattnet av stora samhälls-
förändringar såsom industrialisering, urbanisering, klassformering, kvinnorö-

––––––––– 
16    I teorin om våldets normaliseringsprocess, som söker förklara varför kvinnor stannar kvar i vålds-

präglade relationer med män, beskriver sociologen Eva Lundgren mäns våld mot kvinnor i nära rela-
tioner som en dynamisk process, i vilken våldet på olika sätt kommer att normaliseras – både för den 
våldsutövande mannen och för den våldsutsatta kvinnan. Genom våldet vidmakthåller och förstärker 
mannen sin kontroll av kvinnan. Till en början ursäktar och bortförklarar han våldet på olika sätt, 
men efter hand kommer han att motivera det med hänvisning till kvinnan, som görs ansvarig för vål-
det. Genom våldet och kontrollen över kvinnan konstituerar mannen både sin maskulinitet och sin 
överordning samtidigt som kvinnans underordning befästs. I takt med att mannen utökar sin kontroll 
över kvinnan minskar hennes livsutrymme. Genom anpassningsstrategier försöker kvinnan undvika 
mannens våld. Härmed suddas hennes egna gränser och uppfattningar gradvis ut, våldet normaliseras 
och kvinnan internaliserar successivt mannens föreställningar om hur relationen ska se ut, och vad 
det innebär att vara man respektive kvinna. Genom att isolera kvinnan från andra närstående och sin 
omgivning, och genom att växla mellan våld och värme – mellan att å ena sidan vara kärleksfull, 
varm och öm och å andra sidan hotfull, våldsam och kontrollerande – bryter mannen successivt ned 
kvinnan, får henne att anpassa sig efter våldet, som hon slutligen både kan acceptera och förklara, 
Lundgren, 1991. 

17    Holmberg & Enander, 2004; Holmberg, 2004; Summary report, WHO Multi-country Study on 
Womens’s Health and Domestic Violence Against Women. Initial results on prevalence, health out-
comes and women’s responses, 2005, s. 20 f; Alakoski, 2007. 

18    Se forskningsläget kapitel 3.  
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relser, nykterhetsrörelser och väckelserörelser – och den oro som följde.19 Följ-
aktligen kom mäns våld inom äktenskapet att konstrueras utifrån mångskiftan-
de diskurser där försörjning, fattigdom, nykterhet, sedlighet och kvinnoemanci-
pation ingick som centrala begrepp. Trots en medvetenhet hos dåtidens debat-
törer och reformatorer om att mäns våld mot hustrur förekom inom alla klasser, 
projicerades det vanligen på ”de andra”.Vilka som konstruerades som ”de 
andra” skiftade beroende av den omgivande kontexten, varför bilden av de 
våldsamma kom att rymma vissa nyanser. Vanligen inristades våldet dock som 
ett stigma på socialt underprivilegierade eller marginaliserade grupper, såsom 
arbetare, egendomslösa, fattiga eller invandrade.20 Våldet blev en probersten för 
att skilja mellan ”riktiga” män och omanliga, råa och respektabla, värdiga och 
ovärdiga offer, men också ett distinktionsmedel i formandet av klasser och i 
avgöranden om vem som skulle tilldelas status som medborgare och politiskt 
subjekt.21 

Delar av detta historiska arv bär vi fortfarande med oss. Än idag genomsy-
ras diskurser om mäns våld mot kvinnor av föreställningar om att det bara är 
vissa män, ur vissa samhällsklasser, etniska grupper eller åldrar som utövar 
våld mot kvinnor i nära relationer, och omvänt att enbart vissa kvinnor, med 
särskilda egenskaper, är dess offer. Så tillämpas exempelvis olika tolkningsra-
mar och förklaringsmodeller beroende på om det är svenska mäns eller invand-
rade mäns våld mot kvinnor som ska tolkas eller förklaras. I det förra fallet 
hänvisas ofta till individualpsykologiska förklaringsmodeller och i det senare 
till kulturteoretiska. Resultatet blir att svenska män framstår som våldsanvända-
re av individuella och psykologiska orsaker, medan invandrade män antas an-
vända våld mot kvinnor på grund av yttre, kollektiva skäl, som ett resultat av en 
patriarkal kultur.22 Föreställningar och myter om mäns våld mot kvinnor vid-
makthålls och återskapas kontinuerligt i skilda sammanhang, trots att det nume-
ra finns forskning som utmanar dem genom att visa att våldet skär genom alla 
samhällsgrupper och förekommer i vitt skilda sociala och kulturella samman-
hang.23 En mängd konkurrerande tolkningar och teorier rörande mäns våld finns 
på olika konflikt- och konkurrensfyllda fält i samhället, där ständiga strider ut-
spelas om vilken som är den bästa.24 Samtidigt som det idag råder en tämligen 

––––––––– 
19    För svenska förhållanden i modern tid se Wendt Höjer, 2002; för amerikanska förhållanden se t ex 

Gordon, 1989; Pleck, 1987;  för förhållanden i  Storbritannien se t ex Lambertz, 1990, s. 25–39. För 
en sammanställning av ett internationellt forskningsläge se kapitel 3 nedan.  

20    Se t ex Gordon, 1989; Hammerton, 1992. 
21    Clark, 1992; 1995. 
22    Eldén, 2003. 
23    Eliasson, 2000, s. 94–109; Lundgren et al., 2001. 
24    Steen, 2003; Ferraro, 1996, s. 77–91.  
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stark konsensus om att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem för den 
offentliga politiken att lösa.25  

Historiskt sett, under perioder som präglats av ekonomiska, sociala och po-
litiska omvälvningar har det funnits en tendens hos samhällen att placera äkten-
skapet, och upplösningen av äktenskap, i förgrunden. Med historikern Lynn 
Abrams formulering är det ”[e]specially the language used to talk about marital 
breakdown, [that] was placed at the forefront of an attempt to bolster the idea 
of the sexual balance of power and proper gender role division”.26  

Det äktenskapliga våldets historia har varit, och är alltjämt, sammanflätad 
med andra historier: historien om klass, historien om familjen, kriminalitetens 
historia, äktenskapets och skilsmässornas historia, för att nämna några. Med ut-
gångspunkt i begrepp och institutioner som äktenskap, oenighet och skilsmäs-
sa, har forskare visat att mäns våld mot hustrur fördes upp och diskuterades på 
den offentliga politiska agendan under 1800-talet. Under seklets gång, både 
1810 och 1860, infördes förordningar som på olika sätt handlade om äktenskap, 
oenighet, våld och skilsmässa. Genom 1861 års förordning om misshandel in-
fördes några år senare det tidigare nämnda straffrättsliga förbudet mot mäns 
våld i äktenskapet. Om vi går bakom de ovanstående lagtexterna för att under-
söka lagstiftningsprocessen i sig, blir det möjligt att problematisera både lagens 
slutliga utformning och vägen dit. En studie av lagstiftningsprocessen kan möj-
liggöra en analys av hur mäns våld mot hustrur presenterades som problem i 
ståndsriksdagens politiska diskussioner och beslutsfattande, och därmed ut-
veckla den tidigare forskningens teser om en privatisering, marginalisering och 
osynliggörande av mäns våld i det offentliga samtalet vid ingången till 1800-
talet.27  

Flera historiker har visat att privatiseringen av familjelivet, äktenskapet och 
följaktligen det äktenskapliga våldet inte var någon enkelriktad och entydig 
process. Samtidigt som en tilltagande privatisering och ”idyllisering” av den 
äktenskapliga relationen ägde rum, framträdde en parallell process som gick 
helt i den andra riktningen. Denna präglades snarare av en ökad offentlig kritik, 
kontroll och insyn i äktenskapets och familjelivets mest privata och intima kon-
flikter.28 Exempelvis visar historikern Maria Ågren i en studie av förändrade 
egendomsrättsliga förhållanden i äktenskapet under 1700-talet att problem-
atiseringen av den gifte mannens makt i äktenskapet som ägde rum under peri-
oden inte enbart handlade om gränserna för hans legitima våldsutövning, utan 
även om makten över hustrurs egendom. Med en förändrad lag och praxis för-

––––––––– 
25    Ett av de fyra delmålen som anger inriktningen av regeringens politik inom jämställdhetsområdet 

lyder: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet”, http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257, 2008-09-28.  

26    Abrams, 1996b, s. 267.   
27    Forskningsläget diskuteras mer ingående i kapitel 3. 
28    Se t ex Hammerton, 1992; Clark, 2000; Foyster, 2005, samt kap. 2; För svenska förhållanden se t 

ex Ågren, 2006. 
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svann släktens tidigare makt och insyn över hustrurs egendomsförhållanden till 
förmån för den gifte mannen i början av 1700-talet. Oron över mäns maktmiss-
bruk av hustruns egendom minskade, och med Ågrens ord tycks det ”[s]om om 
man då snarare sopade detta riskscenario under mattan”.29 Familjelivet privati-
serades, och en tilltagande ”idyllisering” av äktenskapet ägde rum som betona-
de kärlek och samsyn. Följden av att maktrelationen mellan makar tonades ned 
blev att behovet av intervention och yttre kontroll av äktenskapet ansågs mins-
ka.30  

Ågren visar emellertid att förhållandet mellan offentligt och privat var mer 
komplext än så. Samtidigt med privatiseringen av äktenskap och familjeliv 
växte en slags skandaloffentlighet fram, med sin upprinnelse i en förändrad 
konkurslagstiftning och konkurspraxis som gjorde vissa familjers egendomsan-
gelägenheter mycket offentliga. En ökad tillgång till det tryckta ordet spred via 
tidningar och tryckta rättegångshandlingar information om konkurser och eko-
nomiska konflikter i äktenskap. Det ledde till att människor med ekonomiska 
problem frivilligt sökte upp offentligheten för att svära sig fria från misstankar 
om ohederlighet och rentvå sig i allmänhetens ögon. På så sätt formade den 
framväxande ”skandaloffentligheten” möjligheter för dåtidens kvinnor och 
hustrur att framföra publik kritik mot mäns äktenskapliga maktmissbruk och 
hävda sin rätt. Därutöver, menar Ågren, kan den ”privata offentlighet” som 
formades också tolkas som ett frö till den politiska offentlighet som Habermas 
kartlagt, samt som föregångare till de emancipationsreformer gällande bland 
annat gifta kvinnors egendom som följde mot slutet av 1800-talet.31  

Fram till och med införandet av 1920 års giftermålsbalk var den gifta kvin-
nan formellt underordnad sin make i äktenskapet. Hustrur var omyndiga och 
lydde under makes målsmanskap. Äktenskapet förpliktigade till sammanlev-
nad, och den gifta kvinnan hade att följa sin makes vilja och visa honom lyd-
nad. I en historisk översikt om äktenskap och äktenskapslagstiftning i Norden 
beskrivs den gifta kvinnans rättsliga ställning i äktenskapet under 1800-talet 
enligt följande:  
 

De gifta kvinnorna hade inga rättsliga medel eller sanktioner till sitt för-
fogande om mannen missbrukade sina rättigheter. Om mannen försum-
made hustruns försörjning, misshandlade henne eller tvingade henne till 
sexuellt samliv, fanns det inga möjligheter att agera. Våldtäkt inom äk-
tenskapet var inget brott och krav på försörjning var enbart ett principi-
ellt, inte ett rättsligt krav .32 

 

––––––––– 
29    Ågren, Maria, 2006, s. 23. 
30    Ågren, 2006, s. 25.  
31    Ågren, 2006, s. 25–44.  
32    Melby, Pylkkänen, Rosenbeck & Carlsson Wetterberg, 2006, s. 170 f.  
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Av beskrivningen ovan framträder den gifta kvinnans underordnade ställning i 
äktenskapet med all tydlighet. Författarna utgår från den rådande lagstiftningen 
och de doktriner som formade de nordiska juristernas synsätt. Trots att äkten-
skapslagstiftning och skilsmässa är bärande teman, och utgångspunkten tas 
1850, bortser författarna från några av de rättsliga medel och sanktioner mot 
mäns maktmissbruk i äktenskapet som tog form under 1800-talet. Vad jag åsyf-
tar är dels 1810 års förordning om skilsmässa, som åtminstone formellt utökade 
kvinnors möjligheter till skilsmässa (vid exempelvis fylleri, slöseri och 
våldsamt sinnelag), och förordningen om skilsmässa 1860 (som bland annat 
medförde förändringar av varningsgraderna vid oenighet). Som tidigare nämnts 
infördes dessutom ett straffrättsligt förbud som, oavsett hur vi tolkar det, ut-
tryckligen förbjöd män att använda fysiskt våld mot hustrur.33  

Redan under loppet av 1800-talet ägde således en del juridiska förändringar 
rum på äktenskapets område, vilka åtminstone på ett formellt plan utökade gifta 
kvinnors rättsliga medel och sanktioner mot mäns maktmissbruk i äktenskapet. 
Huruvida det återspeglades i praktiken återstår dock att undersöka. Mot bak-
grund av ovanstående, menar jag, att historieskrivningen som – utifrån den exi-
sterande lagstiftningen och samtida juridiska doktriner – hävdar att ”[d]et fanns 
inga möjligheter att agera” för hustrur som utsattes för misshandel, sexuellt 
våld eller bristande försörjning i äktenskapet kan problematiseras och nyanse-
ras. Genom en studie av praxis och den politiska beslutsprocessen bakom för-
ändringar av lagstiftningen blir det möjligt att undersöka hur den gifta kvinnans 
avsaknad av rättsliga medel eller sanktioner mot mäns maktmissbruk inom äk-
tenskapet under 1800-talet kom till uttryck och diskuterades. En sådan under-
sökning kan också problematisera ”den stora berättelsen” om den gifta kvin-
nans emancipation – genom en undersökning av vilka möjligheter och hinder 
som fanns för gifta kvinnor att undkomma mäns våld och maktmissbruk i äk-
tenskapet. Det var en tid då våldsutsatta hustrurs abstrakta frihet utsträcktes – 
genom införandet av skilsmässoförordningar 1810 och 1860, och genom 1861 
års förordning om misshandel – men deras konkreta frihet fortfarande begrän-
sades av andra lagar, diskurser och materiella villkor.34     

Övergripande syfte, frågeställningar, avgränsningar och 
skisserat forskningsperspektiv 
Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att undersöka hur kul-
turella föreställningar om kön, klass, våld och makt (-relationer) skapas och ut-
trycks under perioden 1810–1880; genom en undersökning av hur äktenskaplig 
oenighet och mäns våld mot kvinnor omtalas och hanteras dels i lokalsamhäl-
––––––––– 
33    Sexualiserat våld inkluderades emellertid inte i detta förbud. Ett lagrum om våldtäkt inom äkten-

skapet infördes i Sverige först 1965, Eliasson, 2000, s. 78.  
34    Begreppen abstrakt frihet och konkret frihet har utvecklats av filosofen Simone de Beauvoir, se 

Lundgren-Gothlin, 1991, s. 178. 
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lets kyrkliga praktiker, dels i offentliga politiska diskussioner. I undersökning-
en försöker jag begripliggöra vilka normer och föreställningar om kön, klass, 
våld och äktenskap som kommer till uttryck, och genom källorna beskriva och 
analysera hur våld användes, uppfattades, legitimerades och skapade mening 
samt hur följderna av oenighet och våld i äktenskap organiserades socialt. 

För att ovanstående syfte ska bli möjligt att undersöka operationaliserar jag 
det i följande frågor, som avhandlingen avser att besvara: 

 
• Hur talar de olika aktörerna om kön, klass, våld och äktenskap? 
• Hur problematiseras äktenskaplig oenighet och våld av de inblandade 

aktörerna på de olika arenorna över tid? 
• Hur kan aktörernas meningsskapande begripliggöras? 
• Hur argumenterar våldsamma makar till sitt försvar – för att legitime-

ra, förringa, urskulda eller förneka sitt våld?    
  
Avhandlingens tidsavgränsningar motiveras med att det svenska samhället ge-
nomgick en betydande omdaning under 1800-talet, med genomgripande för-
ändringar som blev upptakten till de som följde under det nästkommande sek-
let. Utmärkande för 1800-talets Sverige är bland annat att det ägde rum en kraf-
tig befolkningsökning och en tilltagande urbanisering, men där en bred majori-
tet av befolkningen ännu var bosatt på landsbygden. Industrialiseringen började 
ta fart efter 1850, fast ännu i slutet av 1800-talet var fortfarande över hälften av 
befolkningen yrkesverksam inom jordbruket. Industrialiseringen underlättades 
av förbättrade kommunikationer där järnvägsnätet från 1800-talets mitt utveck-
lades i snabb takt. Folkökningen och industrialiseringen medförde att antalet 
egendomslösa personer blev fler, och att det skedde en proletarisering.        

Tillsammans med en sjunkande äktenskapsfrekvens – synnerhet bland de 
högre samhällsskikten – kan denna proletariseringsprocess ha bidragit till för-
ändringar i synen på äktenskap.35 Sannolikt berodde det också på att kyrkan 
som samhällelig maktbas krympte under perioden. Förändringen medförde att 
kyrkans inflytande över vetenskapen, politiken/statsförvaltningen, och i för-
längningen även över befolkningen minskade. Samhällets sekularisering fort-
gick och tilltog i slutet av seklet, i betydelsen att allt fler människor inte längre 
uppfattade religionen som en allmängiltig kultur, utan mer som en tro som inte 
självklart delades av alla.36 Tillsammans med ett ökat inflytande från liberalism-
ens tankegods medförde detta en tilltagande individualisering, där synen på in-
dividens rätt i relation till kollektiv och samhälle bland annat framträdde i sam-
tidens diskussioner om äktenskap och skilsmässa. Traditionella patriarkala 
strukturer ifrågasattes och husbondens makt och inflytande över hustrur och 

––––––––– 
35    Qvist, 1960; Winberg, 1977; Carlsson, Sten, 1977.  
36    Om sekularisering som begrepp och om religionen som kultur eller tro se Sommerville, 1992; San-

ders, 1995; Larsson, Olle, 1999.  
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andra underordnade i hushållet kom att diskuteras i det politiska samtalet under 
1800-talet.37 På det politiska området skedde flera viktiga reformer, bl.a. till-
komsten av 1809 års regeringsform, övergången från ståndsriksdagen till två-
kammarriksdagen 1867 samt reformeringen av den lokala självstyrelsen 1862.  

De sociala relationerna förändrades på ett genomgripande sätt när stånds-
samhället gick mot sin upplösning och ett klassamhälle växte fram under peri-
oden. Ett uttryck för denna omvandling var framväxten av folkrörelserna som 
expanderade under 1800-talets sista årtionden, bland annat i en mer omfattande 
nykterhetsrörelse och en mer etablerad väckelse- och arbetarrörelse. Samman-
taget var avhandlingens undersökningsperiod en omvälvande tid i vår historia, 
då det ägde rum både relativt snabba och genomgripande förändringar i såväl 
samhällets struktur och värdemönster, som i människors liv och föreställnings-
världar.  

Undersökningen tar som sin startpunkt 1810, vilket var det år då en ny för-
ordning om skilsmässa infördes. Genom denna lagfästes bland annat ”fylleri, 
slöseri och våldsamt sinnelag” som skilsmässogrund, men under det kungliga 
dispensförfarandet. Dessförinnan hade de enda legala skilsmässogrunderna va-
rit hor och egenvilligt övergivande.38 Den bakre tidsgränsen, 1880, motiveras av 
att jag vill undersöka vilka mer långsiktiga förändringar som eventuellt kan 
skönjas i praxis efter införandet av 1810 och 1860 års förordningar om skils-
mässa, samt hur förändringar i synen på hustrumisshandel på en normativ nivå 
eventuellt också kommer till uttryck i lokala praktiker. Omvänt kan en sådan 
längre tidsperiod också säga något om huruvida lagstiftningen kan tolkas som 
en kodifiering av praxis.    

I avhandlingen undersöks det offentliga politiska samtalet i riksdagen om 
äktenskaplig oenighet och våld efter införandet av 1810 års förordning om 
skilsmässa, fram till och med införandet av nästa skilsmässoförordning 1860. 
Denna del av avhandlingen bygger således på det offentliga riksdagstrycket, 
och mer specifikt på de motioner, protokoll, betänkanden och skrivelser som 
ständernas diskussioner om äktenskaplig oenighet och skilsmässa lämnat efter 
sig under perioden.  

I avhandlingen studeras också hur äktenskaplig oenighet och våld hantera-
des på lokala kyrkliga arenor: domkapitlet i Växjö stift och Växjö stads- och 
landsförsamlings kyrkoråd. Anledningen till denna avgränsning är att det är i 
kyrkoråd och domkapitel som vi återfinner flest berättelser om äktenskapligt 
våld, samt berättelser som inte huvudsakligen avgränsas till grov fysisk miss-
handel. Berättelser om rättsliggjord hustrumisshandel, där hustrur drev miss-
handelsprocesser mot sina män i enlighet med missgärningsbalkens stadganden 
om ”misshandel å maka” har dock främst utelämnats på grund av att de är 

––––––––– 
37    Pleijel, 1961; Lindstedt Cronberg, 2006; 2009.  
38    Se t ex Nylander, 1961; Inger, 1997, s. 200 f.; jfr. Malin Lennartsson som i en studie av skilsmäs-

sor under 1600-talet visar att skilsmässa utdömdes även på andra grunder i praxis, Lennartsson, 1999.    
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mycket ovanliga. I sökandet efter sådana fall i Växjö rådhusrätt och magistrat 
har jag inte funnit ett enda i det rättsliga materialet under perioderna 1810–
1815, 1828–1833 och 1850–1860.39  

Resultatet är talande och säger mycket om hur svårt det var för våldsutsatta 
hustrur att driva rättsliga processer mot sina makar under 1800-talet.40 Resulta-
tet kan möjligen också säga något om lokala förhållanden. Sannolikt var det re-
lativt svårt för hustrur att driva misshandelsprocesser mot makar i en liten stad 
som Växjö med en stark social kontroll, präglad av sin gammalkyrklighet och 
med få möjligheter till utkomster vid en eventuell skilsmässa. Det var antagli-
gen lättare i större städer med exempelvis en större social rörlighet och fler ar-
betstillfällen.41 Mindre städer uppvisade sannolikt större likheter med landsbyg-
den vid den här tiden, än med större städer.  

Enligt lagen skulle de makar som inte kunde enas genom domkapitlets be-
handling remitteras vidare till den världsliga rätten. Hur äktenskaplig oenighet 
och våld hanterades på denna arena har jag av arbetstekniska skäl valt att inte 
belysa här. Att söka vidare efter de oeniga makarna i olika underrätter, samt 
excerpera ytterligare ett tungarbetat material har jag betraktat som en alltför 
tidskrävande uppgift. Detta är särskilt tydligt i relation till läsningen av hand-
skrifter och insamlandet och excerperandet av avhandlingens övriga material. 
Jag har förvisso gått igenom samtliga protokoll från Växjö rådhusrätt och ma-
gistrat under motsvarande perioder som för domkapitelmaterialet, i syfte att 
undersöka dels hur rätten dömde i fall av äktenskaplig oenighet som nådde dit, 
dels för att undersöka fall där hustrur drev misshandelsprocesser mot sina ma-
kar.42 Fallen rörande äktenskaplig oenighet inför Växjö magistrat och rådhusrätt 
under perioden som jag fann visade sig dock vara väldigt få, kortfattade och 
tämligen klichéartade för att kunna tillföra något vidare till undersökningen.  

Redan mitt övergripande syfte är formulerat utifrån ett könsperspektiv och 
ett intresse för maktrelationer mellan män och kvinnor över tid. Studien place-
rar sig således inom ramen för en feministisk vetenskapstradition.  

 
 

––––––––– 
39    Dessa tidsmässiga nedslag i källmaterialet har gjorts även beträffande domkapitlets material. Det 

första nedslaget motiveras av införandet av 1810 års förordning om skilsmässa. Det andra nedslaget 
motiveras av att debatten i ståndsriksdagen rörande äktenskaplig oenighet och våld tog fart genom en 
motion vid 1828–29 års riksdag, och fortsatte under seklet fram till och med införandet av 1860 års 
förordning. Det tredje nedslaget 1850–60 motiveras således med att det var det sista decenniet för ut-
färdandet av varningsgraden inför domkapitlet, som helt upphörde med införandet av 1860 års för-
ordning.     

40    I min kombinerade kandidat- och magisteruppsats i historia som baserades på källmaterial från 
Växjö rådhusrätt och magistrat excerperades samtliga rättsprotokoll under perioden 1850–1935.  Un-
der hela denna period återfann jag endast ett fall av rättsliggjord hustrumisshandel, från 1901, Eriks-
son, 2003.  

41    Eriksson, 2003, s. 119 f.  
42    Perioderna som avses är: 1810–1815, 1829–1833 och 1850–1880.    
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Utifrån denna ansats utgår jag från att mäns våld mot kvinnor inom äkten-
skapet – det som vanligen kallas kvinnomisshandel43 – handlar om kön, makt 
och (hetero-sexualitet)44 och därför bör analyseras inom ramen för den patriar-
kala könsordning som var rådande under 1800-talet, och som tog sig mångskif-
tande och föränderliga uttryck i praktiker och diskurser om kön och våld. Med 
utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv på kön och våld intresserar jag 
mig för hur skiljelinjerna mellan vad som uppfattas som normalt och onormalt 
skapas och flyttas, hur förståelsen av vad som är och bör vara privat eller of-
fentligt förändras, och hur föreställningar om våldets gränser – vad som betrak-
tas som legitimt respektive illegitimt våld – varierar.45  

Med ett sådant synsätt följer att könsrelationer kan omvandlas och maktre-
lationer utmanas. I en kritik av a-historiska patriarkatsteorier argumenterar 
maskulinitetsforskaren Robert Connell för att antagandet om en genusordning 
som i grunden underordnar kvinnor, bör fogas samman med en förståelse av att 
”[t]he scope or reach of gender relations changes historically”.46  

Mitt arbete ligger i linje med Connells i den meningen att jag betraktar den 
samhälleliga könsordningen som föränderlig, som en struktur som kontinuerligt 
formas, utmanas och omstöps. Könsordningen ses som en process där förhål-
landet mellan könen oupphörligen konstrueras och rekonstrueras. Min betoning 
av könskonstruktioner som föränderliga, historiska och kulturella innebär dock 

––––––––– 
43    Av empiriska och teoretiska överväganden utgår jag i föreliggande avhandling från att det är mäns 

våld mot kvinnor som är det vetenskapliga problemet. Begreppet mäns våld mot kvinnor synliggör 
problemet som undersöks, och maktrelationen mellan könen som är studiens utgångspunkt. På grund 
av metodologiska, praktiska och språkliga överväganden – delvis beroende av begreppets otymplig-
het – använder jag emellertid också omväxlande begrepp såsom ”äktenskapligt våld”, ”mäns våld 
mot hustrur”, ”hustrumisshandel” och kvinnomisshandel”. Till en diskussion om begreppet ”äkten-
skapligt våld” och mina motiveringar till att använda det återkommer jag i kap.2. Medvetet undviker 
jag andra vedertagna begrepp såsom ”familjevåld” och ”kvinnovåld” som, enligt min mening, osyn-
liggör eller förvränger problemet, samt negligerar att det handlar om en maktrelation baserad på kön. 
Tänkbart vore att använda begreppet ”sexualiserat våld”, som både är ett analytiskt begrepp och ett 
samlingsbegrepp för olika former av mäns våld mot kvinnor, och som synliggör att våldet är könat 
och tydligare inkluderar kopplingen mellan våld och sexualitet. Eftersom sexualiserat våld som sam-
lingsbegrepp inte enbart innefattar kvinnomisshandel, utan även våldtäkt, sexuella övergrepp (på 
barn), sexuella trakasserier, prostitution, våldspornografi och könsstympning, menar jag emellertid 
att det riskerar att bli alltför vittomfattande och oprecist att använda för min studie som ju primärt fo-
kuserar en aspekt av det sexualiserade våldet: kvinnomisshandel, Jfr: Kvinnofrid – att förstå bak-
grunden till mäns våld mot kvinnor och dess effekter, 2001.    

44    Eftersom jag inte studerar våld i samkönade relationer diskuteras inte den problematiken här. 
Forskningen om våld i samkönade relationer i Sverige idag är inte särskilt omfattande, men ett fåtal 
undersökningar har ändå gjorts, se t ex Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005.   

45    För en fördjupad diskussion om hur jag teoretiskt betraktar förhållandet mellan kön och våld se ka-
pitel 2.  

46    Connell, 1987; jfr socialantropologen Britt-Marie Thurén som teoretiskt utvecklat begreppen 
“styrka”, ”räckvidd” och ”hierarki” för att kunna fånga in att genusordningen genomsyrar hela sam-
hället, men att det görs på olika sätt och med olika styrka i olika kontexter. Med utgångspunkt i be-
greppet ”gendered” menar hon att ”genusifieringen” i ett givet fall kan vara olika stark, mer eller 
mindre utbredd, samt i lägre eller högre grad hierarkiskt präglad, Thurén, 1996, s. 69 ff.  
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inte ett ointresse för kontinuitet. Maktrelationen mellan könen, och föreställ-
ningar om manlighet, kvinnlighet och våld både skapas och återskapas. Mäns 
våld mot kvinnor är både en avspegling av maktrelationerna mellan könen i 
vårt samhälle, och ett – av flera – sätt att återskapa denna ordning. 

Genom studiet av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet hamnar fokus 
ofrånkomligt på maktrelationer mellan könen, i äktenskapet, i familjen och i 
hushållet. Därmed är det den ”privata sfären”, eller ”intimsfären” med Haber-
mas’ terminologi, som står i centrum för undersökningen. Denna kan emellertid 
inte förstås annat än i relation till det offentliga, varför även dikotomin pri-
vat/offentligt kommer att problematiseras ur olika perspektiv.  

Med utgångspunkten att den ojämlika maktrelationen mellan könen är en 
grundläggande orsak till mäns våld mot kvinnor, måste analysen av vad som 
händer makar emellan, mellan en man och en kvinna i deras äktenskap, i deras 
hem eller hushåll baseras på en undersökning av maktförhållanden mellan kö-
nen på en samhällelig nivå. Våldet äger rum i en relation, det utspelas mellan 
två parter, men är inte isolerat från det omgivande samhället, dess strukturer 
och tidsbundna normer och föreställningar om kön, våld och äktenskap.47  

Därmed betraktar jag även mäns våld mot kvinnor som ett socialt, kulturellt 
och politiskt problem som är möjligt att förändra – till skillnad då man ser pro-
blemet ur ett biologistiskt perspektiv; med förklaringar som mäns större styrka, 
aggressivitet, testosteronhalt eller kvinnors masochistiska läggning.48 Ett sådant 
synsätt tenderar, enligt min mening, att essentialisera manligt och kvinnligt 
som stabila och homogena kategorier. Därmed försvåras både studiet av för-
ändring och en feministisk emancipatorisk ansats.  

Våld är en kroppslig erfarenhet, både för den som slår och för den som blir 
slagen. Att argumentera för att mäns våld mot kvinnor under vissa skeden kon-
strueras som ett politiskt problem är således inte detsamma som att blunda för 
att våld skadar. Våld är samtidigt symboliskt och materiellt; fyllt av makt, me-
ning och materiella effekter. Därför är det också existensiellt.49  

Trots våldets materialitet är tolkningarna och betydelserna av våld alltid 
kulturella och kontextuella. För att göra våldet begripligt kan våld därför inte 
studeras som en enskild separat händelse begången mellan unika individer, 
utan måste istället sättas in i och studeras i sitt sammanhang. Hur mäns våld 
mot kvinnor inom äktenskapet tolkas, bemöts och hanteras av de inblandade 
och omgivningen är avhängigt samhälleliga maktförhållanden och tids- och 
kontextbundna föreställningar om bland annat kön och våld.50 Därför kan vi 
inte utgå från att människor i alla tider tolkat, uppfattat och hanterat våld på 
––––––––– 
47    Hearn, 1998, s. 15 ff, 35 ff; Lundgren & Westerstrand, 2005b, s. 503-513; Gordon, 1989, s.1– 6, s. 

26, 289 ff.  
48    För en översikt över olika teoretiska förklaringsmodeller över mäns våld mot kvinnor, se Lövkro-

na, 2001, s. 9–33.  
49    För en utveckling se avhandlingens teoretiska utgångspunkter i kap. 2.  
50    Blok, 2001, s. 105–113. 
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samma sätt. Givet denna utgångspunkt följer att en historiografisk analys av 
mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet på liknande sätt skulle visa hur också 
forskare på olika sätt är bundna av sin tid. Att undersöka hur de vetenskapliga 
diskurserna om äktenskapligt våld har sett ut, konkurrerat och förändrats över 
tid är inte min uppgift här, men i mina försök att göra min egen undersökning 
vetenskapligt relevant kommer de ändå indirekt att beröras i avhandlingens 
forskningsläge.51 Dessförinnan följer en redogörelse för avhandlingens teoretis-
ka och metodologiska utgångspunkter, men först en beskrivning av avhand-
lingens disposition. 

Avhandlingens disposition 
I inledningen till föreliggande avhandling har jag presenterat ämnet för under-
sökningen. I det första kapitlet har jag redogjort för mitt personliga intresse av 
att skriva en historisk avhandling om äktenskaplig oenighet och mäns våld mot 
hustrur, samt hur detta intresse tar sin utgångspunkt i samtidens förhållanden 
och diskussioner om mäns våld mot kvinnor. Här har jag introducerat avhand-
lingens problemformulering och de frågeställningar som ligger till grund för 
forskningsprocessen i de kommande kapitlen. I processen mot att omvandla 
mina drivkrafter och utgångspunkter från att vara personligt intressanta till att 
bli vetenskapligt relevanta fortsätter jag undersökningen med att formulera av-
handlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkter i kapitel två.  

På ett övergripande plan ligger avhandlingens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter bland annat till grund för hur jag utformar min berättelse om 
äktenskaplig oenighet och våld, och för hur jag försöker skapa mening i det för-
flutna. Därmed formar de också hur jag läser och tolkar den tidigare historiska 
forskningen om äktenskapligt våld som sammanställs i ett forskningsläge i ka-
pitel tre. I det kapitlet försöker jag att positionera mig mot den tidigare historis-
ka forskningen såväl teoretiskt som empiriskt, och därmed att slå upp ytterliga-
re plats för min egen studie och argumentera för dess vetenskapliga relevans.  

I kapitel fyra följer en undersökning av hur kyrkorådet i Växjö stads- och 
landsförsamling hanterade äktenskaplig oenighet och våld under perioden. 
Därefter, i kapitel fem, undersöks Växjö domkapitel som var nästa arena i den 
kyrkliga hierarkin som hade att hantera äktenskaplig oenighet och våld under 
den största delen av undersökningsperioden, fram till och med 1860.  

I kapitel sex presenteras en undersökning av det offentliga politiska samtalet 
om äktenskaplig oenighet och våld, så som det fördes i ståndsriksdagen under 
perioden 1828–1860. I avhandlingens avslutande kapitel sju försöker jag sam-
manfattningsvis redogöra för och analysera avhandlingens huvudsakliga resul-
tat, samt diskutera hur de förhåller sig till tidigare forskning. 

––––––––– 
51    För en aktuell och problematiserande forskningsöversikt över kunskapsläget i Sverige beträffande 

kvinnomisshandel se Steen, 2003.   
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II. KÖN OCH VÅLD.  
EN HISTORIA OM MAKT OCH  

MENING 

Våld som historiskt, kulturellt och könat fenomen 
En utgångspunkt i föreliggande avhandling är att kvinnomisshandel – och 
andra former av sexualiserat våld – både avspeglar och återskapar kulturellt 
konstruerade könsskillnader, könsrelationer och den samhälleliga könsordning-
en. Med andra ord förstås mäns våld mot kvinnor som både ett uttryck för och 
ett sätt – av flera – att återskapa en ojämlik maktfördelning mellan könen, som 
är beroende dels av kulturella normer och föreställningar om kön, dels av mate-
riella förhållanden. Både våldshandlingar i sig, talet om våld och hur det orga-
niseras samhälleligt, skapar och återskapar maktrelationer mellan könen.52 Ka-
pitlet syftar till en redogörelse för de analytiska verktyg som är vägledande för 
mina tolkningar av empirin, som formar min analys och skapar mening i det 
förflutnas virrvarr och den berättelse om äktenskapligt våld som jag vill ge. 

Givet avhandlingens konstruktivistiska och kulturella perspektiv följer att 
kön och våld betraktas som kategorier med en historisk dimension, och därmed 
som föränderliga över tid. Historiska källor visar förvisso att hustrumisshandel 
förekommit i alla tider, men att därur dra slutsatsen att det är en historisk kon-
stant, i betydelsen en oföränderlig storhet, är problematiskt. Forskare som inte 
historiserar och kontextualiserar mäns våld mot kvinnor riskerar att göra det till 
ett uttryck för ett slags evigt krig mellan könen, där våldet framstår som själv-
klart och oundvikligt, män som predestinerade våldsförövare och kvinnor dess 
offer. Placeras våldet utanför kulturen och historien hamnar det snart inom bio-
login och det ”naturligas” råmärken. Där finns inget större utrymme för att tol-
ka våld som något annat än en funktion av män(niskan)s biologi och som en 
inneboende essens. Eller, som historikern David Sabean formulerar det: 
 

By seeing male violence as eternal, we put the male half of the gender 
relationship on the side of nature – which may be an emotionally satisfy-
ing thing to do, but one not likely to be analytically useful.53 

––––––––– 
52    Se t. ex. Hearn, 1998, s. 15.    
53    Sabean, 1990, s. 133. 
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Tidigare forskning av historiker och andra humanvetenskapliga forskare har bi-
dragit till att utmana synen på mäns våld mot hustrur som en historisk konstant 
och ett determinerat fenomen. Istället visar de att våldets historiska dimensio-
ner präglats av såväl förändring som kontinuitet, att de formats av omgivande 
diskurser, offentlig politik och genom människors vardagliga handlingar och 
erfarenheter.54 I föreliggande undersökning är ambitionen att integrera samtliga 
dessa nivåer i ett försök att historisera kön och våld.  

Våld – som kapillär och relationell makt  
I analyser av kön och våld är makt ett centralt begrepp. Den tidiga feministiska 
forskningen om mäns våld mot kvinnor utgick vanligen från patriarkatsteorier 
där patriarkatet betraktades som en monolitisk a-historisk maktstruktur där män 
à priori antogs ha makt över kvinnor. Maktrelationen mellan könen betraktades 
i sin tur som ett nollsummespel där den ena individens innehav av makt per au-
tomatik medförde den andres brist eller avsaknad av makt. Följaktligen riktades 
analyserna oftast mot maskulin makt och feminin vanmakt.55 Enligt historikern 
Elizabeth Foyster medförde det att flera av de tidiga studierna av äktenskapligt 
våld gav en förenklande historieskrivning som mest resulterade i ett oproblem-
atiserat synliggörande av manlig brutalitet och kvinnlig underkastelse.56  

Med Sexualitetens historia utvecklade Foucault en ny förståelse av makt, 
som ett relationellt begrepp.57 Makt är relationer och kan inte separeras från sitt 
sammanhang eller sina upprätthållare, enligt Foucault. På så sätt finns makten 
inte i sig, som en abstrakt storhet. Den existerar endast genom att utövas, och 
såväl de överordnade som de underordnade är delaktiga i reproduktionen av 
makt- och dominansmönstren. Av maktens relationella karaktär följer, enligt 
Foucault, att där makt finns, där finns också alltid motstånd mot makten.58 

Feministisk forskning har både hämtat inspiration från Foucaults tänkande, 
och utsatt det för kritik.59 I en artikel diskuterar sociologen Margareta Järvinen 
olika dimensioner av kritiken, och problematiserar tillämpningen av Foucaults 
maktbegrepp i könsforskningen.60 Järvinen betonar att Foucaults maktbegrepp 
inte är ett enda, eftersom han opererade med flera olika under sitt författarskap. 
Generellt, framhåller hon dock, har kritikerna beskrivit hans maktbegrepp som 
alltför allomfattande och flytande, och därmed alltför flyktiga. Makten går helt 
enkelt inte att fånga eller ringa in empiriskt. I linje härmed har feministiska 

––––––––– 
54    Se t. ex. Lövkrona, 2001; Österberg & Lindstedt Cronberg, 2004, 2005, 2006.  
55    Se t. ex. Hird, 2002, s. 23.  
56    Foyster, 2005, s. 3. 
57   Ett liknande fragmenterat och spritt maktbegrepp har utvecklats av Antonio Gramsci, i syfte att be-
greppsliggöra hur hegemonier uppstår och förändras, se t ex Leffler 1999, s. 52–65.   
58    Foucault, 2002, s. 102 ff; för en god redogörelse över Foucaults maktbegrepp se Nilsson, 2008..   
59    Se t. ex. Ramazanoglu, 1993. 
60    Järvinen, 1996, s. 47–62. 
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forskare hävdat att Foucaults maktbegrepp, så som det formuleras i Sexualite-
tens historia, inte är till hjälp för den som vill hävda en privilegierad position 
för förtryckta subjekt eller grupper, som till exempel kvinnor i ett patriarkat. 
Ingen grupp kan med Foucaults syn vara mer förtryckt än en annan.61  

Feministiska forskare har också kritiserat Foucaults maktförståelse för att 
den försvårar ett synliggörande och därmed en kritik av samhällets dominans-
strukturer; det vill säga var makten finns, varifrån den kommer och vilka per-
soner eller kategorier som utövar den över andra. Järvinen hänvisar till Nancy 
Hartsock som konkluderar sin kritik med att ett foucaulskt betraktelsesätt med-
för att ”makten finns överallt och därför finns den ingenstans”. I likhet med 
andra kritiker menar hon att ett sådant könsblint maktbegrepp – som negligerar 
mäns överordning – inte är lämpligt för könsforskning.62  

Andra feministiska forskare har dock funnit att Foucaults maktbegrepp är 
en fruktbar utgångspunkt för analyser av könsspecifika dominansförhållanden. 
Som exempel lyfter Järvinen fram Susan Bardo, som hävdat att Foucaults oper-
sonliga maktbegrepp och hans ointresse för vem eller vilka som innehar makt 
inte förhindrar att makt och dominans ändå kan lokaliseras. Bardo tar fasta på 
att Foucault ser människor som olika positionerade i maktens nätverk, som är 
historiskt formerat i konstellationer och knutpunkter snarare än slumpartat 
sammansatt. Givet detta synsätt kan vissa individer, grupper, yrken, institutio-
ner etc. vid vissa tidpunkter ha en mer dominerande roll i samhället än andra, 
varvid även könsmässiga dominansförhållanden kan studeras.63 Trots att Fou-
cault inte har så mycket att säga om hur maktrelationerna mellan män och 
kvinnor inom äktenskap och familj är relaterade till samhällets könsordning, 
tycks hans maktförståelse kunna fungera i analyser av hur sådana dominansför-
hållanden formas och verkar konkret – t. ex. i och genom talet om äktenskaplig 
oenighet och våld – samt i analyser av hur motstånd mot makten utrycks.64  

Det finns en del att invända mot Foucaults maktbegrepp men, för mina syf-
ten kan det fungera. Därmed vill jag inte förstå makt som en given struktur, 
med ett givet ursprung, verkande uppifrån och ned, utan kunna hålla öppet för 
en analys av makt (och kön och våld) som en komplex, relationell och produk-
tiv process. Inspirerad av Foucaults maktteori argumenterar historkern Shani 
D’ Cruze på liknande sätt för att historiska analyser av sexualiserat våld fordrar 
ett öppnare förhållningssätt till begreppet patriarkal kultur, där det ses som:  
 

[a] hegemonic web of subordinations ; a grid or a forcefield of power in 

––––––––– 
61    Järvinen, 1996, s. 53 ff. 
62    Järvinen, 1996, s. 52, Järvinen refererar här till Hartsock, 1990, s. 157–175. 
63    Järvinen, s. 52, Järvinen refererar här till Bardo, 1993, s. 179–202. 
64    Om motstånd skriver Foucault bl.a. att: ”det [finns] många motstånd av olika slag: möjliga, nöd–

vändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, 
kompromissvilliga, egennyttiga, eller beredda till offer; definitionsmässigt kan de bara existera inom 
maktrelationernas strategiska fält”, Foucault, 2002, s 106. 
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multiple dimensions, mutating over time. Every part can be in toutch 
with every other.65  
 

En sådan maktförståelse, tror jag, är en fruktbar utgångspunkt för att närma sig 
historiskt specifika menings- och maktskapande processer i det kyrkliga och 
politiska talet om äktenskaplig oenighet och våld. Att betrakta makten som dis-
kursiv utesluter inte ett strukturellt perspektiv på våld och maktrelationen mel-
lan könen, eller ett intresse för strukturella dominansförhållanden. Snarare möj-
liggör det en analys av hur makten verkar genom språket, i marginalerna och i 
motståndet, där vi inte självklart tror oss finna den. Foucaults relationella makt-
förståelse kan även vara fruktbar i analyser av äktenskaplig oenighet och våld, 
där makten så påtagligt utspelar sig i en relation – mellan makar.66 

När fokus riktas mot en problematisering av begrepp som makt och mot-
stånd ur våldsutsatta kvinnors perspektiv kan det vara tveksamt att utgå från en 
maktförståelse som för starkt fokuserar benämningarnas makt och som separe-
rar makt från våld och tvång. I polemik med ett språkorienterat feministiskt 
perspektiv som fokuserar på benämningarnas makt betonar sociologerna Dean 
MacCannell och Juliet Flower MacCannell att de språkliga benämningarna 
främst är verksamma då de kan hämta kraft och stödja sig på en möjlighet till 
våld: ”[T]hreats and the actual use of force and violence remain essential to the 
exercise of power”.67 I ett försök att inkludera våld som en aspekt av Foucaults 
maktförståelse har forskarparet utgått från intervjuer med kvinnor som utsatts 
för mäns våld. Kvinnornas utsagor visar att mäns våld varken kan begrepps-
liggöras som marginaliserat eller avvikande. Därför menar de att Foucaults 
maktförståelse bör kompletteras med utgångspunkten att den kapillära makten 
– den spridda, utflytande och rörliga makten – alltid åtföljs av kapillärt våld: 

 
Power did not leave forceful threat and the actual use of violence behind 
as it moved to the margins. Wheresoever power is found, violence is 
sure to be. Wheresoever resistance to power is encountered, force will be 
applied.68  

 
Att utgå från våld som kapillärt innebär att ”marginalerna” inte är långt borta. 
Det kapillära våldet finns där makten finns, och där det görs motstånd mot 
den.69  Därmed finns våld som en (produktiv) potential i vardagen, i alla rela-

––––––––– 
65    D’Cruze, 1998, s 24.  
66   För en konceptualisering av Foucaults maktbegrepp i relation till studiet av hustrumisshandel se 

t.ex. Hunt, 1992, s 11; D’Cruze, 1998, s 18–24, Hydén, 1992, s 40; Lindstedt Cronberg, 2009, s 16. 
67    MacCannell & MacCannell, 1993, s. 205.  
68    MacCannell & MacCannell, 1993, s. 212 f. 
69    Enligt MacCannell och Maccannell kan det kapillära våldet ta sig formen av ett direkt våld – såsom 
verbalt våld, fysiska övergrepp, våldtäkt etc. – men också som juridiskt, byråkratiskt och administrativt 
våld, samt vara uppbackat av vidare maktsystem, MacCannell & MacCannell, 1993, s. 212 f.  
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tioner, även då det inte utövas eller när det tar sig uttryck i tysta hot och mani-
pulationer.   

Våld – som historiskt begrepp 
I likhet med makten kan även våld vara svårgripbart. Utifrån en begreppshisto-
risk ansats har historikern Kenneth Johansson undersökt själva ordet våld och 
hur dess betydelser och innebörder förskjutits över tid. Johansson framhåller att 
våldsbegreppet är mycket svårfångat, vilket han menar delvis beror på att det 
knutits till en mängd sociala relationer och aktiviteter, men också på att det re-
laterats till sådant som handlat om moral/etik och makt/politik. Johanssons ana-
lys visar att begreppet vald hade två betydelser i svenskan under medeltiden. 
Då användes våld i första hand för att beteckna välde, makt, kraft och styrka – 
ur latinets potestas, potentia – men också för att uttrycka att någon hade en rätt 
eller myndighet att göra något. Därutöver förekom begreppet våld i samman-
skrivningar som våldgästa och våldtaga, och representerade därmed våld på det 
sätt vi gör idag: som kroppsliga kränkningar och övergrepp.70  

I en annan historisk problematisering av våldsbegreppet visar historikern 
Jonas Liliequist att den äldre tidens användning av begreppet såsom makt och 
välde var central för den äktenskapliga relationen. Denna betydelse av våld, 
kopplad till husbondens legitima makt och myndighet över sin hustru, finns ex-
empelvis i det svenska vigselritualet 1529 där bruden omnämns som ”denna 
din tjänarinna som givs i mannens våld”. Våld och välde var sammanflätade ef-
tersom det manliga husbondeväldet tillerkände den gifte mannen rätt att använ-
da ett visst fysiskt våld mot hushållets underlydande, inklusive hustrun.71  

På så sätt hängde även begreppet aga samman med våld och välde, enligt 
Liliequist. I Kristoffers landslag från 1442 gavs den gifte mannen en positiv rätt 
att ”näpsa” sin hustru ”skäligen för hennes missgärning”, och i lagtexter och 
kommentarer nämns husbondens rätt att ”aga” sin hustru. För att våldet skulle 
ses som legitim aga fordrades dock att det utövades av en överordnad i en hie-
rarkisk relation, samt att det utövades i tillrättavisande och uppbyggligt syfte.72 
Med hänvisning till en studie av historikern Erling Sandmo framhåller Lilie-
quist att begreppen våld och välde successivt kommit att åtskiljas i anslutning 
––––––––– 
70   Johansson, 2004, s. 42 f. 
71    Liliequist, 2001, s. 89 f. 
72   Liliequist, 2001, s. 90; I en historisk analys av begrepp som tukt, aga och föräldrakärlek visar To-
mas Berglund att innebörden av begreppet aga var en annan under 1800-talet än idag. Aga var ett vida-
re begrepp och var (i likhet med tukt) inte självklart kopplad till kroppslig bestraffning, utan kunde ha 
en nära koppling till kärleksbegreppet. Utöver kroppsliga bestraffningar inkluderade aga även andra 
tillrättavisningar som idealt skulle tillgripas före den fysiska agan. Medlen för aga som anvisades gra-
derades i ordningen: 1) kärleksfulla förmaningar 2) allvarsamma varningar 3)anmärkning och undan-
dragande av förmån 4) avskiljande från andra barn och deras nöjen 5) aga med ris som kan modereras, 
Berglund, 2007, s. 135–142; se även Eva Bergenlövs undersökning om barnmisshandel, 2009.  Bergen-
löv 2009.  
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till framväxten av den moderna nationalstaten och dess successiva monopolise-
ring av våldsmakten. Därigenom försköts innebörden av våldsbegreppet så att 
det främst betecknade en illegitim eller olaglig fysisk maktutövning mot en 
person.73 Våldsbegreppets innebörder skiljer sig dock inte enbart åt över tid, 
utan också i rum och mellan språkområden. Antropologen Christian Krohn 
Hansen menar att ordet våld (violence) i nutidsengelskan främst avser fysisk 
aggression som orsakar kroppslig skada, och därmed konnoterar illegalitet och 
illegitimitet. I franskan, däremot, förekommer ordet våld (violence) i två bety-
delser: dels som ovan, dels som uttryck för att någon pressar eller tvingar en 
annan till lydnad, underordning eller till att samtycka. Den senare innebörden 
av våld uttrycker således mer ett indirekt ”moraliskt våld” än ett direkt fysiskt.74  

Den moraliska dimensionen framträder även när det för avhandlingen cen-
trala begreppet misshandel sätts i historisk belysning.75 Av Svenska akademins 
ordbok framgår att misshandelsbegreppet historiskt betraktat haft en vidare in-
nebörd än idag, som motsvarats av att handla illa eller orätt; att förbryta sig mot 
någon eller något; att fela eller att synda. Det första skriftliga belägget för att 
ordet misshandel brukades på detta sätt är från 1528, medan det sista belägget – 
som markerar att ordet därefter inte längre brukas i denna betydelse – hänförs 
till 1807 (och 1841 för verbformen misshandla).76  

Från slutet av 1700-talet finns också belägg för att begreppet misshandel 
använts i betydelsen ”förfördela, skymfa, smäda, förhåna, förlöjliga” någon el-
ler något. Detta bruk av begreppet tycks ha betecknat ett symboliskt våld som 
riktades mot någons ära, sociala anseende eller rykte – med syfte att kränka 
personen psykiskt och socialt snarare än fysiskt. Huruvida en sådan användning 

––––––––– 
73    Liliequist, 2001, s. 89 f. .  
74    Krohn Hansen, 1994, s. 369 f; jfr. den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp ”symboliskt 
våld”, som betecknar ett osynligt våld som finns inbyggt i samhällsstrukturen och kulturen, och som 
skrivs in i människors kroppar och ”habitus” (dispositioner för att handla, tala, tänka). Enligt Bourdieu 
utövas det symboliska våldet av de dominerande i samhället, genom att de tillämpar kategorier som 
konstrueras ur deras perspektiv och som naturliggörs genom dominansförhållanden. Det symboliska 
våldet är sålunda reellt i bemärkelsen att dess effekter införlivas i människors habitus, och formar hur 
de uppfattar, tolkar och värderar sig själva och sin omvärld. Effekterna av det symboliska våldet kan 
därmed leda till att de dominerade systematiskt förringar och underordnar sig själva – som exempelvis 
kvinnor under den manliga dominansen, Bourdieu, 1999, s. 47–56; se även Moi, 1991, s. 1023. 
75    Ett stort tack riktas här till Per Stille, lektor vid Växjö universitet, docent i nordiska språk och re-
daktör för SAOB, som vänligt har bistått mig med sin tid och sina kunskaper rörande läsningen och 
uttolkningarna av Svenska akademins ordbok.  
76    Som exempel på denna betydelse av verb-formen hos ordet misshandla nämner SAOB bland annat 
en text från 1528 där Olaus Petri skriver att ”Konungen bör straffa sine fogder och embetsmen, när de 
mishandla j theres befalning”. I en annan text av Schroderius från 1635, omtalas att ”(Eremiten Alexi-
us) miszhanlade...emot det siunde Bodet”. Sista belägget för denna betydelse av ordet misshandla åter-
finns år 1841, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show; 2009-06-22.    
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av begreppet misshandel var vanlig vet vi inte, men däremot att den var relativt 
kortvarig och upphörde vid mitten av 1800-talet.77  

Som i fallet med våldsbegreppet visar analysen av begreppet misshandel att 
tolkningen och innebörden av begreppet förskjutits och förändrats med tidens 
gång. I början av 1800-talet har betydelsen av misshandel inskränkts till att hu-
vudsakligen beteckna att någon behandlar någon eller något illa. Som första be-
lägg för att misshandel representerats på detta sätt, med koppling till fysiskt 
våld, hänvisar SAOB till ett lexikon från 1807. Där ges misshandel följande in-
nehåll:  
 

med avseende på levande varelse; numera nästan blott för att beteckna 
att någon (med hugg eller och slag o dy) förgriper sig på en annans 
kropp och därmed vållar skada eller (svår) smärta”. För att konkretisera 
misshandel i denna betydelse, som ”akter av misshandel”, användes 
även begreppet ”misshandling(ar).78  

 
Historiska begreppsanalyser är viktiga i så måtto att de öppnar upp för en för-
ståelse av gångna tiders föreställningsvärldar. Utan kunskap om ordens och be-
greppens tidsbundna innebörder riskerar historikern att hamna i den anakronis-
tiska fällan – med förvrängningar och oförståelse inför det förgångna som enda 
sällskap. Analysen ovan är förvisso relativt grund, men visar ändå på en viktig 
sak: att det tidiga 1800-talet var en period då det ägde rum betydelse-
förskjutningar och förändringar av begreppet misshandel. Från att tidigare ha 
representerat omoraliska, syndiga, brottsliga handlingar och beteenden i en vi-
dare bemärkelse, inskränktes misshandelsbegreppet så småningom till att åsyfta 
främst fysiska våldshandlingar. Av ordboken kan vi också utläsa att denna för-
ändring skedde successivt över tid, så att de tecknade innebörderna och tolk-
ningarna av misshandelsbegreppet ovan har förekommit parallellt och överlap-
pande, åtminstone under första halvan av 1800-talet.79 Genom denna begrepps-
liga parallellitet öppnades sannolikt ett större tolkningsutrymme, där männi-
skors olikartade och konkurrerande förståelser av misshandel kunde mötas och 
––––––––– 
77    Som sista belägg för denna bruklighet uppger SAOB en text från 1848 http://g3.spraakdata. 
gu.se/saob/show, 2009-06-22.  
78    I SAOB anges också att misshandla haft innebörden ”förföra l. våldtaga l. bedriva otukt med (en 
kvinna)”, men eftersom det enbart finns ett belägg för denna betydelse, från 1805, har det sannolikt va-
rit ett ovanligt bruk av ordet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/; 2009-06-22.     
79    Som tidigare antytts uppger SAOB som sista belägg för en vidare förståelse av misshandel ett ex-
empel från 1807, och för sammansättningen misshandla ges sista belägg med ett exempel från 1841. 
Den nyare och mer avgränsade betydelsen av misshandel ges ett första belägg med en text från 1807. 
Beträffande sammansättningen misshandlingar ges som sista belägg för brukligheten en text från 1831. 
Misshandel i betydelsen ”förfördela, skymfa, smäda, förhåna, förlöjliga (ngn i. ngt)” har som sitt sista 
belägg året 1848. Sammantaget tycks det således som att flera parallella betydelser av begreppet miss-
handel förekom ännu under första halvan av 1800-talet, vilket gör det till en intressant period att stude-
ra misshandel,   http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.; 2009-06-22.     
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brytas i meningsskapande processer. I föreliggande avhandling avser jag att 
undersöka hur 1800-talets människor tolkade och använde sig av begrepp som 
aga, våld och misshandel i relation till föreställningar om kön, den äktenskapli-
ga relationen och husbondens välde. I likhet med historiker som Marie Lind-
stedt Cronberg menar jag att det bland annat var i spänningsfältet mellan den 
legitima agan och den kriminaliserade misshandeln som tolkningarna och be-
dömningarna av hustrumisshandel ägde rum.80   

Trots att avhandlingen fokuserar äktenskapligt våld som en aspekt av makt-
relationen mellan könen menar jag att en historisering av våldet fordrar att det 
analyseras som en del av ett vidare spänningsfält än det som utspelar sig mellan 
aga och misshandel, eller mellan legitimt och illegitimt våld. I syfte att nå en 
djupare och mer komplex förståelse av äktenskapligt våld under 1800-talet har 
jag därför valt att utgå från den i samtiden använda benämningen oenighet i äk-
tenskap som ingång till en analys av kön, makt och våld i det förgångna.81 
Därmed betraktar jag fysiskt våld som en dimension av ett vidare maktfält i re-
lationen mellan makar och deras omgivning. 

Härvidlag har jag inspirerats av historikern Joanne Baileys forskning om 
äktenskap och skilsmässa i England under perioden 1660–1800. För att få en 
nyanserad helhetsbild av äktenskapligt liv och maktrelationen mellan makar – 
inkluderat mäns våld – har Bailey beaktat alla lager av information som finns 
att tillgå i källorna om äktenskapliga konflikter. I analysen av berättelser om 
äktenskapligt våld inför kyrkliga domstolar har hon inkluderat det hon benäm-
ner ”secondary complaints”, det vill säga de övriga klagomål och anklagelser 
makar riktade mot varandra i anslutning till sina ”primära” anklagelser om ex-
empelvis våld. Utifrån en sådan vidgad kontext för tolkningen och bedömning-
en av våldet går det, enligt Bailey, att få en bild av vad som ansågs vara ett ac-
ceptabelt respektive ett icke acceptabelt äktenskapligt uppträdande i en vidare 
bemärkelse.82 Vidare bidrar metoden till att synliggöra både emotionella och 
materiella aspekter av makars äktenskapliga liv, genom att de betraktas som 
sammanflätade och ömsesidigt formande den äktenskapliga relationen.83  

Baileys metod pekar på att äktenskaplig oenighet kan vara en fruktbar in-
gång till analyser av könat våld och maktrelationer i vidare bemärkelse, och 
därmed på att mäns våld mot hustrur bör analyseras i en vidare kontext som in-
kluderar även äktenskapets materiella sidor. Därmed kan synliggöras hur män-
niskors äktenskapliga liv, inbegripet maktrelationen mellan makar, formades 
både av kulturella uppfattningar och av makarnas materiella förutsättningar. Att 
inbegripa båda dimensionerna i analysen av äktenskapligt våld kan bidra till att 
problematisera den äktenskapliga maktrelationen som statisk och given.  
––––––––– 
80    Lindstedt Cronberg, 2009; jfr. Foyster, 2005.   
81   Med utgångspunkt i kyrkolagen använder jag huvudsakligen begreppet oenighet, men i samtida 
praxis förekom och användes även begreppet osämja som en synonym, 1686 års Kyrkolag, 16:11. 
82    Bailey, 2003, s. 22 ff.  
83    Bailey, 2003, s. 27 f.  
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Våld – som kulturell kategori och meningsbärande 
handling  
En viktig inspirationskälla för min förståelse av våld som en kulturellt konstru-
erad kategori är den holländske antropologen Anton Blok.84 Bloks utgångs-
punkt är att våld inte bör betraktas ur ett essentialistiskt perspektiv – som ett na-
turligt, förtingligat objekt – vilket är en inte ovanlig position inom dagens ve-
tenskapssamhälle och debatt.85 Blok argumenterar för att våld bör analyseras 
som en kulturell konstruktion som – i likhet med andra konstruktioner – är för-
änderlig över tid, och därmed möjlig att studera ur ett historiskt perspektiv.86 En 
annan grundläggande premiss hos Blok är att våld inte bör ses som irrationellt 
eller meningslöst, utan ses som: ”[…]a changing form of interaction and com-
munication, as a historically developed cultural form of meaningful action.87  

Att förutsätta att våld är en meningsfull handling kan, utifrån dagens domi-
nerande antivåldsdiskurs, i förstone framstå som märkligt och rentutav omora-
liskt. I en intressant reflektion över Bloks våldsförståelse och hur våld kan tol-
kas som en meningsbärande handling utvecklar historikern Roddy Nilsson hans 
resonemang. Betraktar vi våld som meningslöst, slumpmässigt eller oförklar-
ligt, menar Nilsson, riskerar vi både att osynliggöra våldets offer och bli oför-
mögna att förstå våldets mekanismer och orsaker. Paradoxalt nog kan det i för-
längningen innebära ”en avhumanisering av människan”.88 Argumenten för att 
betrakta våldshandlingar som meningsfulla, i betydelsen meningsbärande hand-
lingar – fyllda av mening och betydelser – är inte enbart ett metodologiskt ar-
gument för ett kulturellt perspektiv på våld, utan också ett forskningsetiskt.  

Utifrån Bloks förståelse återspeglar våld den rådande kulturen – samtidigt 
som det bidrar att återskapa den – och till forskarens uppgift hör att analysera 
och begripliggöra hur. För att det ska bli möjligt fordras dock att våldet tolkas i 
sitt sammanhang. Jämte aspekter som tid, plats, kön och ålder, framhåller Blok 
att minsta gest, pose eller replikskifte kan bidra till ett sådant sammanhang 
inom vilket våldet kan tolkas och begripliggöras. Genom en detaljerad etnogra-
fi blir det därmed forskarens uppgift att studera inte bara vad våldet ”gör”, utan 
även vad det ”säger”.89 Med denna tanke knyter Blok an till antropologen 
Clifford Geertz, som haft stor betydelse för kulturhistorisk forskning och för 
framväxten av ett mer postmodernt influerat kulturbegrepp.90  
––––––––– 
84    Inom ramen för nätverket och forskningsprojektet ”Våldets gränser”, som resulterat i ett antal anto-
logier, avhandlingar och artiklar, har ett flertal historiker utgått från Bloks teoretisering av våldsbe-
greppet, se t ex Österberg & Lindstedt Cronberg, 2004; Nilsson, 2004; Collstedt, 2004, 2007; Lindstedt 
Cronberg, 2009.    
85    För en översikt se Lövkrona, 2001, s. 9–33.  
86    Blok, 2001; Lövkrona  2001; Österberg & Lindstedt Cronberg, 2004, 2005, 2006.   
87    Blok, 2001, s. 104.  
88    Nilsson, 2004, s. 200.  
89    Blok, 2001, s. 105; se även Hearn, 1998, s. 60–68.  
90    Hunt, 1992, s.12 ff.  
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Med Geertz definition skapas kultur genom mänskliga handlingar och tolk-
ningar, som inte kan förstås om de inte betraktas i sammanhang där aktörer 
förhåller sig till normerande tolkningsramar.91 Kritiken mot kulturbegreppet har 
varit bitvis hård. Postmodernistiskt influerade forskare har framhållit att kultur 
betraktat som ett övergripande gemensamt symboliskt universum riskerar att 
negligera skillnader, variationer, konkurrerande synsätt, tolkningar och förstå-
lelser inom kulturer, varvid komplexiteten i förståelsen av kultur går förlorad.92  

Så långt, menar jag, är det oproblematiskt att anamma Geertz förståelse av 
kultur. Kulturella normer, värderingar och föreställningar kan förvisso vara 
både djupt och brett förankrade bland människor – inte minst när de handlar 
om kön – men de uppvisar också många variationer. Denna mångfald och kom-
plexitet är också viktig att betona. Kulturer är något som hela tiden skapas, 
återskapas och omskapas. Därmed är de också föränderliga.93 I denna avhand-
ling handlar det om att undersöka hur kulturella normer och föreställningar om 
kön, äktenskap och legitimt våld tillskrevs mening och gavs betydelser med ett 
specifikt innehåll – i olika kontexter och över tid – genom att jämföras med och 
konstrueras i relation till andra föreställningar, om till exempel illegitimt våld.   

Våld – som materiell makt och realitet 
Jag vill också förstå våld som en materiell realitet som innebär att människors 
kroppar sårar och såras, skadar och skadas när de används som ”vapen och 
slagfält”.94 Med en sådan utgångspunkt följer att våldet – och makten i köns-
relationen som gör det möjligt – inte enbart betraktas som kulturellt, språkligt 
och symboliskt, utan också som materiellt grundat. Kvinnors erfarenheter av 
mäns våld är verkliga och påtagliga. Våld kan orsaka smärta, skador och ibland 
livslånga men. Det kan också skapa rädslor, skam och skuld som alstrar ofrihet 
och kringskär livsutrymmen.  

Med historikern Åsa Sjögren Karlssons ord handlade ”[m]aktrelationer 
[mellan makar] inte enbart om ’diskurser’ eller ’normativa nivåer’. Underord-
ningen kändes in på bara kroppen när det gjordes tydligt vem som hade den yt-
tersta makten inom äktenskapet”.95 Jag utgår således från denna kroppsliga erfa-
renhet som verklig och materiell. Tolkningarna och betydelserna av våldet och 

––––––––– 
91    Geertz, 1973, s. 14; se även Fredrik Barth som i sin kulturförståelse tillskriver meningsskapandet 
en central roll, och argumenterar för att ett uttrycks kulturella mening måste analyseras i sin kontext, då 
mening inte är något i uttrycket inneboende, utan något som skapas kontextuellt, Barth, 1994, s. 120 f.       
92    Se t ex Hunt, 1992, s. 12 f.  
93    Se t ex Hunt, 1992; Sewell, 1999.  
94    ”Kroppen som vapen och slagfält” är rubriken på en recension av Britta Lundgren i tidskriften Kul-
turella perspektiv, 1992:1, s. 43–47; jfr. MacCannell & Maccannell, (1993), som på liknande sätt 
menar att: ”Every human body is potentially both weapon for and subject to physical assault”, s. 206.    
95    Sjögren Karlsson, 1998, s.209.  
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dess effekter är dock alltid kulturella och sociala, och kan därför inte nås oför-
medlade eller förstås utanför sin kontext.96  

Med min utgångspunkt blir våld på en och samma gång symboliskt och ma-
teriellt; fyllt av mening, makt och materiella effekter.97 Samtidigt som våldet 
finns och i hög grad är verkligt både för den som utövar det och för den som 
drabbas av det är tolkningarna och bemötandet av våldet kulturella och kontext-
uella. Våldet kan inte begripliggöras utanför sin tidsliga och rumsliga kontext. 

Att rikta fokus mot talet om våld och våldets meningsbärande, symboliska 
och kommunikativa aspekter betyder inte att våldshandlingarna betraktas som 
mindre verkliga eller materiella, utan snarare att det är den mening handlingar-
na – och talet om handlingarna – uttrycker och tillskrivs som ställs i analytiskt 
fokus. En sådan fokusering behöver inte utesluta våldets instrumentella aspek-
ter, det vill säga att de bakomliggande motiven och värderingarna negligeras i 
analysen. Blok anser att båda aspekterna är viktiga och intimt förbundna med 
varandra. I empiriska studier av våld kan dock distinktionen mellan våldets in-
strumentella och expressiva aspekter vara en fruktbar utgångspunkt, samtidigt 
som det ibland kan vara användbart att betrakta relationen som ett kontinuum, 
där vissa handlingar är mer instrumentella och andra mer expressiva.98 

Mäns(kliga) kroppar, framhåller Blok, fungerar som ett kulturellt medium, 
och ett metaforiskt material som symboliserar maktrelationer.99 Maktrelationer 
som symboliseras genom våld, och som uttrycker status och hierarki har emel-
lertid också ”kreativa”, ”konstituerande” eller ”positiva” effekter. Enligt Roddy 
Nilsson betyder det att våld kan fungera som ”en identifikationspunkt, spän-
ningsupplösare, som omdefinierare av sociala relationer, som återställare av en 
gammal, eller skapare av en ny, social ordning”.100 Hur makt och våld inbegri-
pits i konstruktioner av kön är centralt i studien, men även hur våld och talet 
om våld omdefinierat sociala relationer och den samhälleliga könsordningen.  

Med utgångspunkt i antropologen Christian Krohn Hansens ansats menar 
jag att våld bör analyseras som mer än en meningsbärande handling, som sym-
boliserar makt och status. Han argumenterar för vikten av att betrakta våld som 

––––––––– 
96    Min konstruktivistiska ansats utesluter inte antaganden om att den materiella världen existerar. 

Men, som Stuart Hall uttrycker det: ”[i]t is not the material world which conveys meaning: it is the 
language system or whatever system we are using to represent our concepts”. It is the social actors 
who use the conceptual systems of their culture and the linguistic and other representational systems 
to construct meaning, to make the world meaningful and to communicate about that world meanings-
fully to others”, Hall, 2003, s. 25.  

97     Här knyter jag an till Hearns definition av våld som en materiell/diskursiv konstruktion: ”What 
’violence’ is and means is both material and discursive: both a matter of the experience of change in 
bodily matter, and a matter of change in discursive constructions. It is simultaneously material and dis-
cursive, simultaneously painful, full of pain, and textual, full of text”, Hearn, 1998, s. 15. 
98    Blok, 2001, s. 28; för en utveckling av begreppet våld som kontinuum se nedan.  
99    Blok, 2001, s. 113.  
100   Nilsson, 2004, s. 199, jfr. Abbink, 2000, s. xii.  
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struktur, handling och historia. Ett mer strukturellt perspektiv på våld får inte 
skymma aktörerna – som utövare, offer och vittnen – i analysen, betonar han.101  

Huruvida våldet blir en reell resurs hänger emellertid samman med frågan 
om handlingens legitimitet, vilket i sin tur implicerar makt.102 Min undersök-
ning handlar främst om att undersöka hur våld konstruerades, det vill säga vilka 
meningar och betydelser våldshandlingar tillskrevs och hur gränserna drogs för 
deras legitimitet. Men samtidigt ser jag det som centralt att kunna beskriva och 
tolka våldets materialitet och dess materiella konsekvenser.  

Att anlägga ett mer strukturellt perspektiv på våld innebär också att studera 
hur våldet sammanflätades med den samhälleliga könsordningen, och hur dess 
institutionaliserade normer som till exempel lagstiftning rörande familj, äkten-
skap och skilsmässa interagerade med andra ordningar och sociala relationer i 
talet om äktenskaplig oenighet och våld. Vidare menar jag att ett strukturellt 
perspektiv på våld fäster avseende vid sociala positioner och relationer i exem-
pelvis äktenskap, familj och samhälle och betraktar dem som betydelsefulla för 
vilka konkreta resurser människor hade att agera och motsätta sig våld.103  

För att möta den kritik som riktats mot att betrakta mäns våld ur ett struktu-
rellt perspektiv betonar sociologen Jeff Hearn att det inte utesluter en analys av 
mäns och kvinnors handlingar och strategier, det vill säga hur de använde sig 
av, motsatte sig, utmanade eller reproducerade dominerande diskurser, omgi-
vande sociala strukturer och kulturella gränser.104 Det är också av vikt att stude-
ra hur staten och andra organisationer – genom sina institutioner – agerade i 
specifika historiska kontexter.105  

Vad kan räknas som våld? Från fysiskt våld till våldets 
kontinuum 
I en tankeväckande diskussion om hur olika våldsdefinitioner format historiska 
undersökningar av äktenskapligt våld kritiserar historikern Elizabeth Foyster 
den tidigare forskningen för att utgå från alltför snäva definitioner. Resultatet 
har blivit att det äktenskapliga våldets karaktär och konsekvenser framstått som 
enbart fysiska, och därmed att komplexiteten i dåtidens synsätt på våld gått för-
lorad. På liknande sätt menar hon att begrepp som ”wife-beating” och ”wife-
battering” är problematiska genom att de också för tankarna till våld som en-
––––––––– 
101   Krohn Hansen, 1993, s. 61; På liknande sätt menar Tanja Joelsson, med hänvisning till bl a Eva 
Lundgren och Kristin Skjörten, att våld bör uppfattas utifrån avsiktsförklaringar. Det innebär att: ”man 
ser en handling förklarad utifrån vad handlingens avsikt var eller vad det var vederbörande försökte 
åstadkomma. Detta är ett förklaringssätt som, istället för att se människor som ’automatiskt reageran-
de’, uppfattar dem som aktivt handlande organismer som styrs av egna avsikter”. Därigenom går det 
också att undvika att ansvaret för mäns våld förläggs utanför dem själva, Joelsson, 2005, s. 523. 
102   Krohn Hansen, 1993, s. 52, s. 59 f.  
103   Se t. ex. Whitaker, 1995, s. 151 ff.  
104   Hearn, 1998, s. 32 f; För liknande perspektiv se t ex Gordon, 1989; Hammerton, 1992. 
105   Hearn, 1998, s. 31 f; för konkreta exempel på sådan forskning se kap. 3. 
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bart fysiskt. I motsats till forskare som hävdar att begreppen bör användas för 
att våldet inte ska framstå som könsneutralt menar hon att begreppens konnota-
tioner till fysiskt våld medför en risk för att historiker undervärderar i vilken 
grad hustrur kunde vara utsatta för våld, samt komplexiteten i dåtidens defini-
tioner av våld.106  

Jag anknyter här till Foysters förståelse av äktenskapligt våld som: ”a dy-
namic field of force that could exist between people and within relation-
ships”.107 Foysters definition av våld fungerar väl med min förståelse av makt 
som relationell och processuell. Den är också möjlig att förena med synen på 
våld som ett kontinuum. Begreppet våld som kontinuum utvecklades först av 
sociologen Liz Kelly i syfte att ringa in komplexiteten i de erfarenheter av 
mäns våld som hon mötte bland misshandlade kvinnor, och som inte alltid 
rymdes i vare sig juridiska eller vetenskapliga kategorier.108  

Enligt sociologen Eva Lundgren, som använt Kellys begrepp i sin forskning 
om sexualiserat våld och i teoretiseringen av ”en sammanhållen våldsförståel-
se”, innebär kontinuumtanken att det inte finns några skarpa eller klart urskilj-
bara gränser mellan olika våldsformer. Kontrollerande beteenden, kränkningar, 
hot och verbalt, psykiskt, fysiskt och sexuellt våld betraktas därmed inte som 
distinkt åtskilda, utan som handlingar med glidande gränser som flyter in i var-
andra, och med den gemensamma nämnaren att de påverkar den utsatta kvin-
nan negativt.109 Kontinuumtanken kan således bidra med ett processperspektiv 
på våld utifrån ett vidare sammanhang där sambanden mellan olika våldsformer 
synliggörs, så att grovt, kriminaliserat och illegalt fysiskt våld kan återfinnas på 
samma glidande skala som icke-kriminaliserade, legitima och accepterade 
våldshandlingar.110 Ett kontinuumperspektiv på äktenskapligt våld har forskn-

––––––––– 
106   Foyster, 2005, s. 35, s. 38.  
107   Foyster, 2005, s. 38.  
108   Kelly 1988, s. 74.  
109   Lundgren 2005, s. 492 f; se även Mona Eliasson, professor i psykologi, som beskriver mäns våld 
mot kvinnor utifrån en slags sammanhållen våldsförståelse. Med den utgångspunkten betonar hon att 
fysiskt våld ofta förekommer tillsammans med psykiskt våld, såsom hot, skrämsel och nedsättande 
tillmälen. Eliassons indelning av våldet i tre faser implicerar emellertid olika allvarlighetsgrader: ”Vål-
det mot kvinnor kan beskrivas som en skala av dominans och kontroll, som i den ena änden består av 
isolerade företeelser och handlar om relativt triviala händelser. Ju längre vi rör oss åt höger utefter den-
na linje, desto mer trappas hoten och maktdemonstrationerna upp och blir tydligare, för att längst ut 
övergå i manifest våld och terror”, Eliasson, 2000, s. 15 ff, citat, s. 15. 
110    I analyser av rättspraxis har forskare använt begreppen legalitet och legitimitet för att undersöka 

relationen mellan folkligt förankrade uppfattningar om lag och rätt med lagen och rättens uttolkning-
ar av den, se t e x Lindström, 1994, s. 525; Österberg et al, 2002, s. 13, s. 41–46; Österberg & Lind-
stedt Cronberg, 2004, s. 7–15; För att bringa klarhet i analysen av våld, och för att överhuvudtaget 
kunna se våld när det uppträder i andra former än fysiska, avser jag i likhet med sociologen Myra J. 
Hird att kombinera kontinuumtanken med en analytisk uppdelning av våld i psykologiskt våld (t ex 
förnedring, isolering från familj/vänner, verbala kränkningar, skrämsel, materiell förstörelse), fysiskt 
våld (fysiska handlingar med avsikt att skada, t ex att knuffa, slå, sparka, bita, riva) och sexuellt våld 
(t ex sexuellt tvång, degraderande sexuella handlingar, oönskad sexuell beröring), Hird, 2002, s. 9.    



 43

ingsetiska förtjänster genom utgångspunkten att ”alla former av könsrelaterat 
våld förstås som allvarliga. Däremot inte att allt våld ses som ’samma sak’”.111 

Denna studie sätter mäns våld mot hustrur inom äktenskapet i centrum. Fo-
kuseringen beror dels på att mäns våld mot hustrur historiskt betraktat varit ju-
ridiskt sanktionerat, dels på att det omvända inte varit fallet. Fokuseringen syn-
liggör att det är fråga om ett maktperspektiv på könsrelationen, samt pekar ut 
att det är mäns våld riktat mot hustrur som utgör det vetenskapliga problemet.  

Vidare synliggörs antagandet att det huvudsakligen är män som utövar våld 
i heterosexuella parrelationer och att det oftast är kvinnor som drabbas112 av det. 
Utan att bortse från att det är män som står för merparten av allt våld i samhäl-
let, och att mäns våld mot kvinnor är ett större problem än det omvända avser 
jag, i likhet med andra forskare, att inkludera även kvinnors våld i analysen.113  

Intresset för att problematisera kvinnors våld mot män och analysera kon-
struktioner av kvinnlighet i relation till äktenskapligt våld ska dock inte tolkas 
som att jag tilldelar kvinnor skuld och ansvar för mäns våld, eller att kvinnor 
betraktas som medskyldiga till det våld de utsätts för. Föreställningar om att 
mäns våld mot kvinnor orsakas av kvinnors provokationer är ännu existerande, 
och används alltjämt för att försvara, bortförklara eller förringa våldet.114 I rätts-
fall rörande exempelvis våldtäkt hänvisas ibland fortfarande till kvinnors upp-
förande eller klädsel som förklaring till att de utsatts för mäns sexualiserade 
våld. På så sätt tillskrivs offret ansvar och skuldbeläggs för det inträffade, sam-
tidigt som förövaren befrias från ansvar och skuld.115  
––––––––– 
111   Lundgren, 2005, s. 493; Jfr Shani D’Cruze som utgår från begreppet kontinuum för att betona det 
problematiska i att särskilja sexuellt våld från andra våldsformer när det gäller hustrumisshandel, efter-
som våldet alltid ägde rum i en sexuell, äktenskaplig relation, D’Cruze, 1998, s. 19; För en mer kom-
plex förståelse av interpersonellt våld föreslår Hird att analyser av våld bör inkludera andra ”signify-
ers” än de som betecknar fysiskt våld, och som på skiftande och tvetydiga sätt kan uppträda i relation 
till våldet, t ex ”aggressivitet”, ”förhandling”, ”gräl”, ”försoning” etc., Hird, 2002, s. 8.     
112   Att säga att någon ”drabbas” av våld synliggör, enligt Eva Österberg, våldets existentiella dimen-
sioner. Våld – i likhet med exempelvis kärlek och död – är något som ”drabbar” människor i betydel-
sen att det ofta sker oväntat och plötsligt, ur den drabbades perspektiv. Det utgör definitionen av exis-
tentiella fenomen. Historien om våld är därför också en etisk och existentiell historia, Österberg, 2004, 
s. 20 f; Ur ett existentiellt perspektiv kan våld i nära relationer ses inte enbart som ett brott mot lagar 
och normer, utan också som ett tillitsbrott – där den drabbades tillit till den närstående skadas. I en dis-
kussion om hustrumisshandel, våld och smärta som kulturbundna framhåller Malin Lennartsson att: 
”[d]et inte är smärtan i sig som gör en örfil traumatisk, det är att den utdelas av någon som står oss 
nära, av någon vi måste förlita oss på – det är förnedringen i att bli slagen”, Lennartsson, 1999, s. 252. 
113   Gordon, 1989, s. 274 ff, s. 286; Foyster, 2005, s.38, 102–115; Bailey, 2003, s. 128–137. 
114   Se t ex Hearn, 1998.  
115   Journalisten Katarina Wennstam granskat ett stort antal våldtäktsmål i Sverige under senare år, 
bl.a. ett par fall av gruppvåldtäkt. Genom intervjuer med offer och jurister, samt analyser av lagar, för-
undersökningsprotokoll och rättsprotokoll från olika instanser och från olika delar av landet ger Wenn-
stams analys vid hand att det svenska samhället på olika sätt fortfarande tenderar att skuldbelägga off-
ren och visa mer förståelse för gärningsmannen, Wennstam, 2002; för historiska undersökningar av 
våldtäktsbrott i en svensk kontext se t ex Edgren, 1997, 2004; Hassan Jansson, 2002; Ekström, 2002; 
Bergenlöv, Lindstedt Cronberg & Österberg, 2002.   
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Utifrån detta gäller det snarast om att ta våldets könsaspekter på allvar, att 
undersöka hur våld könades samt att synliggöra kvinnors vrede, aggressivitet 
och våld – utan att negligera ojämlika maktrelationer.116 Ett sätt för historiker att 
återinföra kvinnor som agerande subjekt i analysen av äktenskapligt våld är, 
enligt Foyster, att få en vidgad våldsförståelse:  

 
[a]ssuming the same definitions of violence as contemporaries allows us 
to give greater consideration to the part that women played in the violent 
power struggles in their marriages, and certainly displaces the notion 
that women were passive victims.117 

 
Att undersöka hur hustrur agerade i äktenskapliga konflikter präglade av våld 
syftar till att problematisera gränserna för deras formella underordning som gif-
ta, istället för att se den som ett odiskutabelt eller givet förhållande. Som forsk-
ningen visat kunde hustrurs motståndsstrategier, reaktioner och svar på mäns 
våld å ena sidan användas emot dem, så att de betraktades som helt eller delvis 
ansvariga för det våld män utsatt dem för och undandrogs omgivningens sym-
patier.118 Å andra sidan kunde våldsutsatta hustrurs klagomål och anmälningar 
av mäns våld – som förde våldet vidare ut i offentligheten, till domstolar och 
kyrkliga arenor – fungera som ett motstånd, som provocerade till vidgade dis-
kussioner och debatter om husbondemakten och gränserna för den gifte man-
nens legitima våld.119 

Med målet att undersöka innebörder, tolkningar och förståelser av äkten-
skapligt våld, samt de maktrelationer som involverades, vill jag inte på förhand 
fastslå en mer preciserad definition av begreppen än de som framträder i analy-
sen av källorna. Att utgå från begreppet oenighet och att anlägga ett kontinu-
umperspektiv på våld innebär dock att även icke-fysiskt våld kan synliggöras, 
och därmed att en mer komplex förståelse av kvinnors – och mäns – tolkningar 
och erfarenheter av våld kan nås.  

I förlängningen kan en ansats som inkluderar kontrollerande beteenden, 
lindrigt våld, hot, verbala kränkningar etc. i analysen också medföra att mäns 
grövre fysiska våld sätts i en ny kontext där det kan förstås som en ”begriplig 

––––––––– 
116   I en kunskapsöversikt om mäns våld mot kvinnor i Sverige framhåller sociologen Anne-Lie Steen 
att forskning på svensk botten under 1990-talet teoretiskt sett inte ägnar kvinnors eventuella motmakts-
strategier mycket utrymme och uppmärksamhet. I en diskussion om offerbegreppets positiva och nega-
tiva konnotationer menar hon att konstruktionen av kvinnan som offer för mäns våld medfört att be-
skrivningar av kvinnor som aggressiva inte återfinns inom kunskapsfältet, trots att undersöknings-
resultat visar att kvinnor uppger vrede och hat som den vanligaste konsekvensen av att de utsätts för 
mäns våld, Steen, 2003, s. 56 ff.   
117   Foyster, 2005, s. 38.  
118   Se kapitel 3.  
119   Se t ex Gordon, 1989, Hammerton, 1992.  
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del i kvinnors liv” – och inte som uttryck för obegripliga, avvikande och van-
vettiga gärningar utan sammanhang.120  

Kön som kulturell konstruktion, social relation och 
samhällelig ordning 
Inom genusforskningen finns en mängd olika teoribildningar och sätt att förhål-
la sig till genus. Istället för genus som kulturell konstruktion, social  
relation och samhällelig ordning använder jag mig emellertid av begreppet kön. 
Mitt val är motiverat av ett teoretiskt antagande om att dikotomin kön ― genus 
är en social och kulturell konstruktion som döljer att även kroppen och biologin 
är konstruerade och kulturskapade fenomen.121  

En gemensam doxa bland genusforskare, som jag ansluter mig till, kan sä-
gas vara en konstruktivistisk utgångspunkt och ett maktperspektiv.122 Utifrån 
min förståelse av kön betraktas män och kvinnor, manligt och kvinnligt som 
sociala och kulturella konstruktioner – och därmed relativa och föränderliga ka-
tegorier. Med detta synsätt förstås könsskillnad – precis som våld – som en 
––––––––– 
120   Lundgren, 2005, s. 492 f; se även Lundgren et al 2001; Denna våldsförståelse passar väl samman 
med en förståelse av våld som ”everyday violence”, som en del av människors vardagliga liv, en 
våldsvardag – som alla på något sätt måste förhålla sig till. Begreppet ”everyday violence” har utveck-
lats av kriminologen Elizabeth Stanko, som en kritik mot representationer där våld framställs som nå-
got som äger rum i den offentliga sfären och som är nyckfullt och oförutsägbart till sin karaktär. Stanko 
menar tvärtom att våld varken är avvikande eller onormalt, utan: ”an ordinary part of life; a direct pro-
duct of inequality in power relations, particularily by gender”, citerat i D’Cruze, 2000, s. 12. Med in-
spiration från Stanko menar historikern Shani D’Cruze att hennes ansats, med fokus på “everyday vio-
lence”, handlar om att undersöka: ”violence which eventuates out of people’s ordinary, routine and 
mundande social interaction”. Begreppet ”everyday violence” används inte för att trivialisera våld, utan 
för att synliggöra att det äger rum i nära relationer eller emellan individer som är bekanta med var-
andra, samt att det är en djupt inbäddad strategi i den vardagliga, sociala interaktionen mellan män, 
kvinnor och barn, D’ Cruze, 2000, s. 11 ff, citat s. 1.      
121 Min förståelse av kön som varken socialt eller biologiskt givet innebär att jag betraktar krop-
pen/biologin som kulturellt formad, och att dikotomin kön/genus ses som en kulturellt konstruerad 
uppdelning. Köns-/genusforskare har problematiserat kön genom att tala i termer av sex (biologiskt 
kön) och gender (socialt genus). Robert Stoller, psykoanalytiker, var först med att använda begreppspa-
ret kön och genus i sitt arbete med transsexuella patienter 1963, men det var först med antropologen 
Gayle Rubins begrepp ”the sex/gender system” 1975 som dikotomin fick genomslag. Enligt Margareta 
Ljung använde Rubin begreppet för att förklara hur olika kulturer uttryckte och upprätthöll kvinnoför-
tryck. Genom könsarbetsdelningen, visade Rubin, förstärktes de biologiska skillnaderna mellan könen 
(sex), vilket i sin tur skapade genus (gender). Fördelen med att Rubin separerade de biologiska skillna-
derna från de socialt och kulturellt skapade var, enligt Ljung, att det medförde analytiska begrepp som 
både kunde avvisa biologisk determinism och verka för en emancipatorisk feminism, Ljung, 2003, s. 
243–244. På senare år har dock uppdelningen mellan kön och genus ifrågasatts inom genusforskning-
en, ur både ett teoretiskt och politiskt perspektiv. Kritiken mot distinktionen kön/genus har bland annat 
handlat om att den ger sken av det existerar ett biologiskt, givet och oföränderligt  kön som föregår och 
ligger bakom det sociala, kulturella och föränderliga genus, se t ex Flax, 1990, s. 39–62; Laqueur, 
1990; Butler, 1990, 1993; Larsson, 1996. s. 5 ff.  
122   För en översikt se t ex Göransson, 1998; Gemzöe, 2002.  
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kunskap och erfarenhet som skapas och omskapas i en ständig process, genom 
människors handlande och språkliga utbyte, i sociala praktiker och relationer. 
Denna förståelse ligger i linje med historikern Joan Scotts. Hon menar vidare 
att denna kulturella process av meningsskapande är konfliktfylld då den rym-
mer olika, konkurrerande uppfattningar och påståenden om kön, vilket leder till 
att synen på manligt och kvinnligt hela tiden är stadd i förändring.123  

Genom att dekonstruera texter och begrepp visar Scott hur de skapar me-
ning och makt i könsrelationen. Mening skapas genom konstruktioner av skill-
nader – eller distinktioner – vilka ordnas hierarkiskt inbördes där den ena ter-
men eller kategorin är överordnad och dominant, medan motsatsen underordnas 
och ofta är osynlig eller frånvarande.124 Scotts genusdefinition vilar alltså på 
begreppen kön och makt:   

 
Gender is a constituive element of social relationships, based on per-
ceived differences between the sexes, and gender is a primary way of 
signifying power.125 

 
Förtjänsterna med Scotts definition är utifrån min forskningsuppgift att kön 
förstås som en process, det vill säga som något som ständigt konstrueras och 
aldrig helt kan fastslås i empiriska kategorier – samtidigt som det måste ges 
möjlighet att hänvisa till kön som empirisk kategori; till empiriska män och 
kvinnor som subjekt med förmåga att handla (subjected agency). Scott betrak-
tar också kön som relationellt konstruerat, vilket innebär att konstruktionen av 
manlighet sker i relation till konstruktionen av kvinnlighet, och vice versa. Vi-
dare att kön fungerar som en organiserande princip där skillnads- och menings-
skapandet sker på olika, men inbördes relaterade nivåer: en kulturell/symbolisk 
nivå där kraftfulla och betydelsebärande dikotomier som ljus och mörker, krig 
och fred, kaos och kosmos, renhet och smuts, Adam och Eva, Horan och Ma-
donnan konstrueras genom ett kontrastskapande, som varandras motpoler. I la-
gar och andra föreskrifter grundade på vetenskap, religion och medicin tolkas 
dessa skillnader och utformas som homogena doktriner, vilka omsätts i sociala 
––––––––– 
123   Scott, 1999, s. 42 ff.  
124   Scott, 1999, s. 7 f.; Historikern Yvonne Hirdman använder begreppen ”dikotomi” (eller “isärhål-
landets tabu”) som begrepp för den logik i genussystemet som skapar könsskillnad. Genus_ systemets 
andra organiserande princip eller logik benämner hon ”hierarki” (eller ”mannen som norm”), Hirdman, 
1988, 2001; se även etnologen Pia Lundahl som definierar en dikotomi i tre led: i det första ledet be-
traktas dikotomier som ett sätt att ”uttrycka” skillnad (vilket avser att skillnaden inte finns i sig, utan är 
konstruerad). I definitionens andra led organiseras dikotomier genom att tillskrivas bestämda relationer 
till andra dikotomier (exempelvis organiseras dikotomin manligt-kvinnligt i relation till intellekt-kropp, 
aktiv-passiv etc.). I definitionens sista led framträder hur dikotomier organiseras hierarkiskt, genom att 
de kategorier som ingår i dikotomin sällan är likvärdiga. Därigenom tydliggörs dikotomins normativa 
dimension, d v s att den ena kategorin definieras som ”normal” eller ”naturlig” och den andra som ”av-
vikande” eller ”onormal”, Lundahl, 1998, s. 92 ff.     
125   Scott, 1999, s. 42.  
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organisationer och praktiker som äktenskap och familj, men även i rättstillämp-
ning, fattigvård och arbetsdelning. Den subjektivt identitesskapande nivån slut-
ligen, där den personliga erfarenheten förkroppsligas, skapas i interaktion med 
de övriga nivåerna.126  

Vad gäller min egen studie är jag intresserad av att undersöka vilka centrala 
idéer, begrepp och kulturella symboler som artikulerades – och skapade me-
ning – i den äktenskapliga oenighetens praktiker: på den kyrkliga arenan och i 
det offentliga politiska samtalet. Symboler och begrepp som oenighet, våld, 
familj, äktenskap, hustru, husbonde, hushåll etc. har alla en klar koppling till 
kön varför en könsteoretisk tolkning av dem är relevant. Därmed blir även kön 
som makt, eller könsmakt, central för mina tolkningar. På den normativa nivån 
återfinns det offentliga politiska samtalet, lagstiftningen och andra föreskrivan-
de regler som på olika sätt omgärdade de historiska subjekten och deras hand-
lande. Även normer för könsarbetsdelning, omsorg och andra äktenskapliga 
plikter kan analyseras på denna nivå. Den institutionella nivån gäller i detta 
sammanhang såväl äktenskapet, familjen, hushållet, kyrkan, fattigvården och 
andra sociala institutioner i lokalsamhället. Den subjektivt identitetsskapande 
nivån – eller den personliga erfarenheten – slutligen, går inte heller att nå 
oförmedlad då den med Scotts synsätt alltid redan är konstruerad utifrån de ka-
tegorier varigenom verkligheten låter sig upplevas.127  

I denna undersökning ligger tyngdpunkten i analysen på den normativa ni-
vån och på den institutionella nivån. På den normativa nivån analyseras hur ta-
let om äktenskaplig oenighet och våld formade det samhälleliga politiska sam-
talet, samt vilken inverkan det hade på reformarbetet och lagstiftningen. I ana-
lysen av den institutionella nivån – genom berättelser och utsagor om äkten-
skaplig oenighet och våld inför kyrkoråd och domkapitel – menar jag att det är 
möjligt att nå kunskap om hur meningsskapandet påverkar och påverkas dels 
av individuella villkor och förhållanden, dels av de kontextuella villkoren på de 
övriga nivåerna. 

Enligt historikern Elizabeth Foyster är det just till äktenskapet som historisk 
institution, vi måste vända oss för att kunna förklara och förstå äktenskapligt 
våld och dess meningar för människor i det förgångna.128 Jag utgår således från 
äktenskapet som kontext i analysen av mäns våld mot hustrur men vidgar den 
till att inkludera familjen, hushållet, lokalsamhället och de institutioner som 
hade att hantera och socialt organisera våldet och dess effekter. Värt att notera 
är också att min analys av äktenskapligt våld inte utgår från att det är ”äkten-
skap” eller ”familjer” som är våldsamma eller som utövar våld. Våld görs av 

––––––––– 
126   Scott, 1999, s. 43 f. 
127   Scott, 1999, s. 5, s. 44, s. 56 f.  
128   Foyster, 2005, s. 4; se även Lindstedt Cronberg, 2009; I en undersökning av mäns våld mot kvin-
nor i nutida svenska förhållanden utgår Margareta Hydén från äktenskapet som en central kontext där 
hon analyserar våldet som en ”marital act”, Hydén, 1992, för en kritik se Lundgren, & Mellberg, 1993.    
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människor – vanligtvis män – även då det äger rum inom våldsamma relatio-
ner.129  

I min analys av hur föreställningar och normer om kön och våld konstrueras 
diskursivt har jag inspirerats av filosofen och teoretikern Nancy Fraser. Fraser 
framhåller att diskursteori kan bidra till en ökad kunskap på minst fyra områ-
den, som bör ses som sammanlänkade:  
 

First, it can help us understand how people’s social identities are fash-
ioned and altered over time. Second, it can help us understand how, un-
der conditions of inequality, social groups in the sense of collective 
agents are formed and unformed. Third, a conception of discourse can il-
luminate how the cultural hegemony of dominant groups in society is 
secured and contested. Fourth and finally, it can shed light on the pros-
pects for emancipatory social change and political practice.130  

 

Av referatet ovan framkommer att Frasers förhållningssätt till diskurs kan vara 
till användning för min studie, för att det vilar på antagandet att människors so-
ciala identiteter är menings- och maktfyllda komplexa nätverk av tolkningar 
och inte en fastlagd, oföränderlig och homogen essens.131 Detta förhållningssätt, 
menar jag, är själva grunden för ett konstruktivistiskt synsätt och därmed en 
förutsättning för att kunna historisera kön, könad makt och våld. Att ”ha” en 
social identitet, som exempelvis man eller kvinna är, utifrån Frasers förståelse 
inte något givet, utan handlar om:  

 
[t]o live and act under a set of descriptions. These descriptions, of 
course, are not simply secreted by people’s bodies, nor are they exuded 
by people’s psyches. Rather they are drawn from the fund of interpretive 
possibilities available to agents in specific societies. It follows that in 
order to understand the gender dimension of social identity, it does not 
suffice to study biology or psychology. Instead, one must study the his-
torically specific social practices through which cultural descriptions of 
gender are produced and circulated.132  

 

Förtjänsten med Frasers synsätt är dels att det betonar att kön är något som görs 
i historiskt specifika sociala kontexter, dels att denna konstruktionsprocess för-
utsätter aktörer som deltar i formandet av kulturella föreställningar och normer 
om kön. Utifrån detta synsätt är de sätt på vilka människor kan vara könade 
subjekt varken givet eller fastlagt. Snarare är det skiftande och föränderligt, ge-

––––––––– 
129   Jfr. Hearn, 1998, s. 29.  
130   Fraser, 1997, s. 152. 
131   Fraser, 1997, s. 152.  
132   Fraser, 1997, s. 152, min kursivering.  
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nom att kulturen tillhandahåller en uppsättning (konkurrerande) tolknings-
möjligheter som strukturerar vad det betyder att vara exempelvis man eller 
kvinna i olika situationer och sammanhang.  

Trots min emfas på kulturella konstruktioners historiska föränderlighet och 
skiftande former vill jag även betona kön som en tämligen stabil och seg histo-
risk ordning, inbegripen i själva konstruktionsprocessen.133 

Män och kvinnor, (o)manlighet(er) och 
(o)kvinnlighet(er)  
Sociologen Michel S. Kimmel är en av de maskulinitetsforskare som pekat på 
att kön/genus ofta gjorts liktydigt med kvinnor. Det manliga könet har histo-
riskt betraktat setts som outtalad norm för det universellt mänskliga och därmed 
osynliggjorts som kön. Följden har blivit att manligheten reproducerats på ett 
sätt som gjort att den framstått som okönad och neutral – även inom vetenska-
pen.134 På senare år har emellertid maskulinitetsforskning vuxit fram som ett 
fält, vilket fått till följd att även män och manlighet(er) problematiserats och 
studerats i olika discipliner, utifrån skiftande perspektiv och metoder.135 

Bland andra har historikern Jonas Liliequist argumenterat för att genushist-
oriker bör problematisera manlig överordning – exempelvis genom att under-
söka uppfattningar om hur den skulle omsättas i praktiken – snarare än att ta 
den för given.136  Med Liliequists maskulinitetsteoretiska utgångspunkt bedöms, 
värderas och rangordnas män också inbördes i relation till andra män. De struk-
turer som legitimerar kvinnors underordning bidrar också till att marginalisera, 
underordna och stämpla vissa män som omanliga.137  

––––––––– 
133   Formuleringen är hämtad från titeln på historikern Yvonne Hirdmans bok: Genus – om det stabilas 
föränderliga former, Hirdman, 2001; Här vill jag betona strukturens kraft i könskonstruktionen genom 
att knyta an till Pierre Bourdieu. Ur ett strukturellt perspektiv på genus, och i kritik mot en postmodern 
voluntarism framhåller han att: ”[genus-]dualismerna är djupt rotade i tingen (strukturerna) och krop-
parna, de har inte kommit till som resultatet av någon enkel språkgivande handling och kan inte avskaf-
fas genom en magisk performativ handling; genus är långt ifrån några enkla ’roller’ som man kan spela 
som man vill (så som drag queens gör), eftersom de är inskrivna i kropparna och i ett universum från 
vilket de får sin kraft. Det är genusordningen som är grunden för ordens performativa kraft – och allde-
les särskilt för förolämpningarnas – och det är också den som gör motstånd mot de falskt revolutionära 
omdefinitionerna i en subversiv voluntarism”, Bourdieu 1999, s. 119 f.  
134   Kimmel, 1996, s. 3 f.; Kimmel, 1999, s. 28–44.  
135 Mot bakgrund av att maskulinitetsforskning är ett relativt nytt forskningsfält har inte någon egen 
egentlig teoribildning utvecklats, varför inspiration hämtas från feministisk forskning och samhälls-
vetenskapliga teorier. För en översikt se t ex Berggren, 1999; Johansson, Thomas, 2000; Tjeder, 2002, 
s. 481–493; Ekenstam, 2006, s. 13–47.  
136 Liliequist, 1999, 2000; se även Pierre Bourdieu som i Den manliga dominansen framhåller att struk-
turen utövar tryck på båda parter i en dominansrelation och att det därför är nödvändigt att analysera 
även mäns erfarenheter av manlig dominans och dess motsägelser, Bourdieu, 1999, s. 84.    
137   Liliequist, 2001, s. 89.  
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Sociologen Robert W. Connell har med sin genusteoretiska maktmodell och 
begreppet ”hegemonisk maskulinitet” bidragit till att bryta upp en monolitisk 
förståelse av maskulinitet genom att problematisera mäns olika tillgång till 
makt och skiftande positioner inom genusordningen och urskiljer en hegemo-
nisk-dominant, en delaktig och en underordnad position.138 Trots att majoriteten 
av män inte intar den hegemoniska positionen kan de ändå få fördelar av den 
genom att inta en delaktig position, genom vilken de understödjer mäns sam-
hälleliga dominans och kvinnors underordning. Underordnade maskuliniteter, 
slutligen, är de män som symboliskt uteslutits ur den hegemoniska maskulin-
iteten, och hamnat längst ned i den manliga genushierarkin.139  

Connells modell har bidragit till en större mångfald och komplexitet i ge-
nusforskningen.  Dels genom sin betoning av att det existerar samtidiga, parall-
ella och konkurrerande manligheter och dels genom betoningen av att de är so-
ciala, kulturella och därmed historiska konstruktioner – som främst konstrueras 
homosocialt.140 Connells teori har emellertid också kritiserats för att alltför en-
sidigt fokusera på maktrelationer mellan män och kvinnor och mellan grupper 
av män, vilket tenderat att negligera andra relationer i analysen av manlighets-
konstruktioner.141  

Med utgångspunkt i denna kritik, och med begreppet omanlighet i fokus, 
har en grupp forskare, under ledning av idéhistorikern Claes Ekenstam, lanserat 
en ny modell för analyser av manlighetskonstruktioner där manlighet ses i ett 
dynamiskt spänningsfält mellan manlighet(er) och omanlighet(er).142 Liliequist 
menar att omanlighetsbegreppet kan bidra till att synliggöra föreställningar om 
manlighet som annars inte framträder så tydligt, samt ringa in själva kärnan i en 
manlighetskonstruktion – så att alltför vida tolkningar kan undvikas.143  

––––––––– 
138   Connell, 1999; Med utgångspunkt i den kritik som riktats mot Connells maskulinitets- och makt-
modell har han tillsammans med James W. Messerschmidt bland annat reviderat och vidareutvecklat 
begreppet ”hegemonisk maskulinitet” på senare år. Men, eftersom begreppet inte utgör ett bärande ana-
lytiskt begrepp i föreliggande avhandling går jag inte in närmare in på deras diskussion här, se Connell 
& Messerschmidt, 2005, s. 809–828.       
139   Connell, 1999, s. 101 ff.  
140   Connell, 1999.  
141   För en kritik av Connell se t. ex.; Seidler, 2004; Ekenstam, 2006.   
142   Förtjänsterna med omanlighetsbegreppet är, enligt Ekenstam, flera. För det första kan begreppet 
ringa in de exkluderingsprocesser som är verksamma i konstruktionen av olika manligheter. För det 
andra öppnar omanlighetsbegreppet upp för en mer konkret fenomenologisk och processuell förståelse 
av manlighet, som beaktar det ständiga ”hotet att falla” från manlighet till omanlighet, och det ständiga 
kravet på män att bekräfta sin manlighet – i relation till det som betraktas som omanligt eller kvinnligt. 
För det tredje, att omanlighetsbegreppet inte utesluter att maktrelationen mellan män och kvinnor beak-
tas i analysen. Tvärtom kan det bidra till en utvidgad och mer komplex förståelse av könsmässig makt, 
när den betraktas som en relationell kategori som existerar både mellan män och kvinnor och mellan 
olika grupper av män, Ekenstam, 2006, s. 10 f, 30–35, 41–47; för andra exempel på teoretiska proble-
matiseringar av manlighetsbegreppet se även Hearn,1998; Connell, 1999; Wiener, 2004. 
143   Liliequist, 1999, s. 73.  
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Utifrån denna logik, menar jag att även begreppet okvinnlighet bör kunna 
användas för att synliggöra normer om kvinnlighet, samt för att undersöka hur 
kvinnlighet konstruerades inte enbart i relation till manlighet utan också i rela-
tion till andra kvinnligheter och till det som betraktades som okvinnligt.144  

Hur föreställningar om manlighet(er) och omanlighet(er), kvinnlighet(er) 
och okvinnlighet(er) konstruerades i relation till äktenskaplig oenighet och 
våld, i och genom kyrkliga, rättsliga och politiska praktiker står i fokus för fö-
religgande studie. Jag utgår således från att både män och kvinnor är könade 
subjekt, och bör studeras som sådana. En annan utgångspunkt är att manlighet 
konstrueras homosocialt och ”positionellt”, det vill säga i relation till andra 
manligheter och deras positioner145, men också i relation till kvinnlighet(er) och 
till det som betraktas som omanligt. Att negligera de aspekter av manlighet som 
konstrueras i relation till kvinnor och barn och enbart fokusera manlighet som 
en homosocial konstruktion, är som historikern Tomas Berglund betonar inte 
särskilt fruktbart när faderskap och män som fäder ska analyseras.146  

På liknande sätt, menar jag, att en komplex förståelse av manlighet i relation 
till äktenskap, äktenskaplig oenighet och våld bäst förstås om det finns en öp-
penhet i analysen för att manlighet(-er) och kvinnlighet(-er) kan vara både hete-
ro- och homosocialt konstruerade, beroende på vilka aspekter som fokuseras.  

Den äktenskapliga statusen betraktades ännu under 1800-talet som så viktig 
att den till och med utgjorde det yttersta tecknet för maskulinitet, och därige-
nom var en central norm för unga, ogifta män att uppnå.147 Manligheter formu-
lerades inte enbart i homosociala sammanhang, i relation till andra män i till 
exempel arbete och umgänge. Husbondemanligheten och positionen som gift 
man formades även i en heterosocial kontext, i äktenskapligt samliv, familjeliv 
och hushåll där män hade att förhålla sig även till kvinnor och kvinnlighet(er).  

Genom att anknyta till de maskulinitetsteoretiska utgångspunkterna ovan 
vill jag studera dåtidens problematiseringar av hur den manliga överordningen 
skulle omsättas i praktiken, och därmed hur husbondemanlighet(er) konstrue-

––––––––– 
144   Eftersom manlighet förutsätts konstrueras i relation till och i opposition med andra manligheter, 
har bland andra historikern Gro Hagemann framhållit vikten av att lyfta fram rangordning inom könet 
som en princip även i studier av kvinnor/kvinnlighet – bl a utifrån civilstånd, ekonomisk och social po-
sition; se Hagemann & Åmark, 2000; Ekenstam framhåller att även Connell öppnar upp för en sådan 
analys genom att tala om ”forms of femininity and masculinity”. Vidare menar han att en logisk konse-
kvens av att betrakta manlighet och omanlighet som relationella fenomen är att kvinnlighet med fördel 
kan studeras i pluralform, samt ser det som en framtida utmaning för genusforskare att studera och ut-
veckla teorier om hur de konstrueras i relation till varandra och till olika okvinnlighetsbegrepp, Eken-
stam, 2006, s. 43 f.   
145   Utifrån exempelvis ålder, klass, civilstånd, arbetsuppgifter, status i lokalsamhället etc. Jfr. Diskus -
sionen om positionsbegreppet nedan. 
146   Berglund, 2007, s. 78.  
147   Tjeder, 2003, s. 274; se även Marklund, 2004, som framhåller äktenskapet som en viktig aspekt av 
manligheten och grundförutsättningen för husbondemanligheten under 1700- och 1800-talen.  
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rades och var gränserna drogs för gifta mäns våld och välde i äktenskapet.148 
Givet mitt relationella perspektiv på konstruktionen av kön låter det sig dock 
inte göras utan en motsvarande problematisering av den kvinnliga under-
ordningen, det vill säga hur husmoderlighet(er) konstruerades och var samtiden 
drog gränserna för hustrurs underordning och makt i äktenskapet.   

Klass, intersektionalitet och position – i konstruktioner 
av kön och våld 
Vid mitten av 1800-talet konstruerades hustrumisshandel som ett problem i fle-
ra europeiska länder – mycket synligt och väl dokumenterat av sin samtid. His-
toriker har visat att mäns våld mot hustrur förekom i samtliga samhällsskikt, 
men att det projicerades på män ur samhällets lägre sociala skikt, varvid den 
stereotypa hustrumisshandlaren snart framträdde som en rå, ociviliserad och al-
koholiserad man ur arbetarklassen. Klass utkristalliserades som en viktig kate-
gori för samtidens uppfattningar om äktenskapligt våld och ingick snart som en 
aspekt både i synen på våldets orsaker, dess former, konsekvenser och lösning-
ar.149 Därför avser jag att undersöka dåtidens uppfattningar om klass – som so-
cial och kulturell distinktion – och mer precist hur de sammanflätades med 
uppfattningar om kön, våld och äktenskap. Utifrån min konstruktivistiska an-
sats intresserar jag mig främst för talet om klass, och mer specifikt hur det tala-
des och skrevs om klass i relation till äktenskaplig oenighet, kön och våld.  

Scotts grundläggande premiss – att sociala relationer konstrueras och till-
skrivs mening genom ett skillnadsskapande som involverar makt – betyder att 
även klass kan analyseras som text, som språklig distinktion, skillnad och kon-
struktion.150 En språklig betoning av klass utesluter inte att de materiella dimen-
sionerna av klass beaktas i analysen, alltså att både maktförhållanden mellan 
olika samhällsklasser, människors erfarenheter och intressen kan ses som fota-
de inte enbart i språket och diskurserna, utan även i materiella förhållanden.151  

Genom att utforma en syntes, där poststrukturalism förenas med realism och 
”mening knyts till materialitet”, har historikern Anita Göransson bidragit med 
en teoretisk problematisering av könsrelationernas historiska förändring. Med 
utgångspunkt i föränderligheten och relativiteten i könsbegreppet och i maktens 
––––––––– 
148   Jfr. Liliequist, 1999; Marklund, 2004; Lindstedt Cronberg, 2009.  
149   För en vidare diskussion se kap 2; t ex Pleck, 1987, Gordon, 1989, Clark, 1992. 
150   Scott, 1999, s. 44 f; I linje med den teoretiska ansats som utvecklats av D’Cruze et al är min ambi-
tion att fläta samman klass och kön som två maktasymmetrier i analysen av våld. Eller, med andra ord, 
att betrakta ”[c]lass and gender as intersecting modalities of power and through a concentration on vio-
lence as one outcome of contested power relations”, D’Cruze, 2000, s. 2.  
151   I min förståelse betraktas klass även som en ”position”, som inte enbart formas och bestäms utifrån 
individers relation till produktionsmedlen eller till ägandet. Utifrån Pierre Bourdieus teoretisering av 
klass betraktar jag detta ”ekonomiska kapital” som en aspekt av individens klassposition eller ”habi-
tus”, som formas i samspel med andra kapitalformer såsom kulturellt kapital, socialt kapital och sym-
boliskt kapital – i relation till omgivande diskurser om klass, Bourdieu 1984.   
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avgörande roll för konstruktionen av kön menar Göransson att maktrelationer-
na mellan män och kvinnor bör betraktas som fotade i en materiell verklighet – 
och inte enbart i språket eller diskurserna. Ett av Göranssons antaganden är att 
förändringar i könsrelationerna uppstår i förändringar av samhällets maktbaser. 
Eftersom kön är sociala konstruktioner har de ingen egen inneboende dynamik 
varför de inte kan förändras spontant, enligt Göransson.  

Istället sker förändring när makten flyttar sig och manligheten – som är den 
”primära” könskonstruktionen, den som förändras först – omdefinierar sig för 
att passa den nya platsen eller typen för makt. Sålunda ligger dynamiken i för-
ändringar av makthierarkin och dess baser.152 

Olika samhällstyper och perioder domineras av olika maktbaser kring vilka 
män och manligheter – och kvinnligheter, utgår jag ifrån – är organiserade och 
symboliskt knutna. I ett specifikt historiskt samhälle kan exempelvis jord vara 
den viktigaste maktbasen varvid manligheten knyter sig närmre denna och ska-
par en diskurs som konstruerar jordägande som manligt. Kvinnlighet definieras 
ofta genom att exkluderas från de viktigaste resurserna och positionerna i sam-
hället, varför den blir relativt underordnad manligheten. Om kvinnligheten 
närmar sig manligheten kommer manligheten att vilja bevara avståndet, det vill 
säga sin distinktion eller skillnad.153 

Enligt Göranssons modell finns det många former av manligheter och 
kvinnligheter vid varje given tidpunkt eftersom det finns en hierarki av samhäl-
leliga maktbaser med olika mycket makt och status i förhållande till varandra. 
Dessa hierarkier är viktiga även för formeringen av klass och samhällets eko-
nomiska dominansförhållanden, eftersom det dominerande könet i den domine-
rande klassen är hårdast knuten till de viktigaste maktresurserna. En maktbas 
omges således inte enbart av diskurser om kön. Även sociala, religiösa och et-
niska distinktioner används som exkluderingsmedel från makten, och kan då 
vara viktigare än kön.154 

Med Göranssons teoretiska syntes kan genusrelationernas historiska föränd-
ring förklaras genom att knytas till förändrade samhälleliga maktbaser. Hon 
pekar på tre huvudsakliga förklaringar till denna förändring: marknadens på-
––––––––– 
152   Göransson utgår från antagandet att det är konstruktionen av manlighet som är det egentliga pro-
blemet. Manligheten är den ursprungliga, analytiskt primära könskonstruktionen eftersom den måste 
knyta till sig den materiella och andliga makten i samhället. Kvinnligheten konstrueras i sin tur som 
motsats till manligheten och kan sägas vara det som blir över när manligheten konstruerats. Som en 
konsekvens härav blir kvinnligheten bredare definierad varför det t ex är mer accepterat att kvinnor ut-
för manliga sysslor än tvärtom, Göransson, 1998, s. 8 f.   
153   Göransson, 1998, s. 11; jfr. historikern Yvonne Hirdmans diskussion om systemförändrande dy-
namiker i genussystemet, där hon framför hypotesen om att: ”den manliga normen sofistikeras eller 
’flyttar’ sig till ett nytt okänt terra inkognita. Detta gränsöverskridande kan nästan se som en historiens 
’drivkraft’, så att där kvinnor kommer in på tidigare manliga platser, gör manliga sysslor och excellerar 
i manliga egenskaper, försvinner mannen ut mot nya områden. Kvinnor befinner sig hela tiden tre steg 
efter, medan männen driver civilisationsutvecklingen framåt”, Hirdman, 2004, s. 127.   
154   Göransson, 1998, s. 9 ff.  
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verkan, individers och kollektiva aktörers – medvetna och omedvetna – hand-
lingar samt konkurrens mellan olika maktbaser och deras omgivande diskurser. 
Hon kan därmed sägas utgå från både ett materialistiskt, ett aktörsorienterat och 
ett poststrukturalistiskt perspektiv där både sociala strukturer, handlande sub-
jekt och diskurser integreras i förklaringen till förändring. Eftersom varken 
ekonomiska villkor, aktörers handlingar eller diskursiva maktförhållanden neg-
ligeras menar jag att denna syntes kan vara fruktbar för att kunna förstå och 
förklara historisk förändring på en övergripande nivå. 

Maktrelationen mellan olika klasser är också av betydelse för att förstå hur 
äktenskaplig oenighet och våld tolkades och hanterades under perioden. Det 
framträder särskilt i relation till forskning som visar att arbetarklassen var utsatt 
för en mer kraftfull och vittomfattande disciplinering och kontroll beträffande 
mäns våld mot hustrur än vad som var fallet med andra män – något som bland 
annat källmaterialets klassbiases anses avspegla.155 För att kunna begripliggöra 
människors tolkningar och erfarenheter av våld fordras också att klass som ana-
lytisk kategori uppfattas som en socioekonomisk position av mer materiell ka-
raktär. Vilka möjlighetsvillkor156 som fanns för att utöva och motsätta sig våld, 
vilka strategier som användes och hur våld upplevdes och tolkades kan inte för-
stås utan kunskap om människors timliga tillvaro och materiella villkor. 

På senare år har det kulturteoretiska begreppet intersektionalitet utvecklats 
inom genusforskningen för att kunna analysera hur olika samhälleliga makt-
asymmetrier baserade på kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet 
etc. samverkar med varandra.157 Nina Lykke, en av de forskare som introducerat 
begreppet i nordisk könsforskning, understryker att intersektionalitetsbegreppet 
handlar om att analysera växelverkan mellan olika maktasymmetrier, och ”hur 
de genom en komplex och dynamisk interaktion ömsesidigt konstruerar var-
andra”.158 Det handlar om att belysa hur kategorier och maktasymmetrier sam-
verkar i konstruktionsprocesser där skillnad görs – inte bara mellan till exempel 
män och kvinnor, utan också mellan kvinnor och kvinnor, män och män.159  

––––––––– 
155   Se kapitel 3.  
156   I likhet med sociologen Anne-Lie Steen använder jag här begreppet ”möjlighetsvillkor”, eftersom 
det synliggör att aktörers möjligheter att utöva och motsätta sig våld är villkorade, och att det inte finns 
något enkelt orsak-verkan-samband mellan möjligheterna till våld och det inträffade våldet. En sådan 
sammanblandning av s.k. utlösande faktorer och möjlighetsvillkor är, enligt Steen, inte ovanlig i forsk-
ning om könsrelaterat våld. Hennes definition av ”möjlighetsvillkor” är sålunda: ”grundläggande förut-
sättningar för att fenomen ska uppstå”. Därav följer att ”möjlighetsvillkor skiljer sig från nödvänd- iga 
villkor genom att de utgör en möjlighet men inte en nödvändighet för att något ska inträffa”, Steen, 
2003, s. 42, samt not 35.  
157   Begreppet härrör från engelskans ”to intersect”, som betyder att genomskära, korsa, Lykke, 2003, 
s. 48.  
158   Lykke, 2003, s. 48 ff, citat s. 52.  
159   Lykke, 2003, s. 48 f.; jfr. D’Cruze som använder begreppet ”intersect” för att synliggöra hur våld 
och våldets konsekvenser genomkorsar (intersects) människors vardagliga liv genom att utspelas i de-
ras hem, på fritiden, i grannskapet och på arbetsplatsen, D’Cruze, 2000, Foreword, xi.  
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I analyser av hur andra faktorer, förhållanden och maktasymmetrier sam-
verkat med kön i formandet av människors identiteter och handlingsramar har 
även begreppet position använts inom forskningen. Positionsbegreppet har 
övergripande betraktas som det sociala sammanhang en individ lever i, men 
preciserats genom olika användningar.160  

Här anknyter jag till historikern Karin Hassan Jansson och hennes förståelse 
av begreppet position som ”’platser’ i den hierarkiska, korporativa och köns-
mässiga ordningen”.161  Dessa platser, eller positioner, kan inkludera en individs 
kön, men även hennes/hans civilstånd, arbetsuppgifter och relativa maktställ-
ning i det lokala samhället.162 En liknande bestämning av begreppet görs av 
Anna Hansen som betraktar position som ”den punkt där effekter av flera olika 
maktskapande faktorer sammanfaller”.163 Hansens syn tydliggör likheterna mel-
lan begreppen position och intersektionalitet, och öppnar upp för analyser av 
hur en individs (subjekts-)position(-er) kan genomkorsas av olika makt-
asymmetrier – där kön ibland utgör den mest centrala, men ibland andra aspek-
ter som klass, ålder eller civilstånd. Beträffande min studie menar jag att det 
kan vara fruktbart att använda begreppet position. Dels för att det kan syn-
liggöra vad som formade de historiska subjektens handlingsmöjligheter och 
vilka förväntningar som restes på dem, dels hur faktorer som klass, ålder, socia-
la kontakter, släktskap och stånds- tillhörighet inverkade på hur oenighet och 
äktenskapligt våld tolkades och hanterades.  

Trots att jag betraktar de historiska subjektens utsagor och berättelser om 
äktenskaplig oenighet och våld som kulturellt och diskursivt konstruerade, me-
nar jag att de ingalunda kan tolkas och förstås enbart som text, oavhängig sin 
kontext.  

Diskursen är inte frikopplad från den sociala och kulturella verkligheten, 
utan är sammanflätad med den i ett dialektiskt förhållande, där språk och verk-
lighet påverkar varandra i en ständigt pågående process.164 Kön och våld betrak-
––––––––– 
160 Exempelvis har etnologen Inger Lövkrona utvecklat ett genusteoretiskt positionsbegrepp som försö-
ker fånga komplexiteten i konstruktionen av de historiska aktörernas (köns-)positioner, d v s att köns-
positionerna i det förmoderna samhället var mångtydiga och konstruerade utifrån delvis motstridiga 
normer, diskurser och praktiker, Lövkrona, 1999, s. 147 ff. För mina syften har Lövkronas positions-
begrepp ett alltför snävt fokus på könsmakten, vilket gör det svårt att fånga in hur även andra faktorer 
och maktasymmetrier än kön – t ex klass – strukturerade de historiska aktörernas identiteter och hand-
lingsmöjligheter.  
161   Hassan Jansson, 2002, s. 21.  
162   Hassan Jansson, 2002, s. 21.  
163   Hansen, 2006, s. 23.  
164   Som historikern Roddy Nilsson framhåller kan forskaren undgå att hamna i en dikotomisk position 
mellan en naiv realism och en radikal antirealism genom att inta ett pragmatiskt förhållningssätt. Med 
hans ord innebär det att: ”anta att det finns en förbindelse mellan språk och verklighet. Däremot är det 
högst tveksamt att det går att visa – med filosofiska eller andra argument – exakt hur denna ser ut. Det 
starkaste skälet till uppfattningen om någon förbindelse är pragmatisk – vi och världen ’fungerar’ till-
sammans. En diskurs utgör alltid en kamp om och mot verkligheten”, Nilsson, 1999, s. 36; för en ut-
veckling av ett pragmatiskt diskursbegrepp se, Fraser, 1997.  
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tas därmed inte som enbart språkliga och diskursiva effekter frikopplade från 
reella kroppsliga och sociala erfarenheter.165     

Men det är talet och språket i det efterlämnade materialet som finns kvar för 
oss att analysera – inte de oförmedlade erfarenheterna av våld. I förhören inför 
kyrkoråd, domkapitel och domstolar, samt i diskussioner och debatter i det of-
fentliga politiska samtalet omvandlades människors erfarenheter och tolkningar 
av äktenskapliga konflikter och våld till argument, berättelser och texter. Såda-
na språkliga konstruktioner människor använde för att begripliggöra och ge 
mening åt äktenskaplig oenighet och våld som företeelser utgör grunden för fö-
religgande avhandling. I analysen fokuseras vilken mening, vilka betydelser 
och innebörder dåtidens människor gav begrepp som kön, makt och våld i rela-
tion till äktenskaplig oenighet och våld. Men hur ska sådana meningsskapande 
processer kunna nås, och hur ska de tolkas?  

Det makt- och meningsfyllda talet om äktenskaplig  
oenighet och våld – redskap för tolkning och reflektion 
Historisk forskning är huvudsakligen empirisk i den meningen att historiker 
försöker bringa reda i källmaterial som människor från förr lämnat efter sig, 
och utifrån detta skapa meningsfulla berättelser om det förflutna. Hur mycket 
vi än önskar det kan sådant material – oavsett om det är rättsprotokoll, dag-
böcker, brev, foton eller andra spår som lämnats kvar – inte säga oss något 
oförmedlat om det förgångna. Den dåtida verklighet vi tycker oss möta i våra 
källor är inte en enkel och direkt avspegling av hur det en gång var. Det existe-
rar ingen ”ren” empiri, fri från tolkningar, utan allt är redan tolkat. Vad som 
återstår för oss i utforskandet av källorna är således att göra tolkningar av det 
tolkade och reflektera över de tolkningar vi gör.166 I den meningen är de texter 
jag analyserar här, för att (re-) konstruera hur äktenskaplig oenighet och våld 
omtalades och hanterades i det förgångna, tolkningar och konstruktioner, av de 
som tänkt, upplevt, talat, berättat och skrivit.167 Givet denna utgångspunkt 
handlar det inte om att fastslå huruvida dessa texter om äktenskaplig oenighet 
och våld avspeglar en sanning, i betydelsen att de korrekt svarar mot en dåtida 
verklighet. En sådan oförmedlad tillgång till verkligheten förutsätter jag att 
ingen kan nå, oavsett metod eller material.  

––––––––– 
165   Med historikern Eva Österbergs ord vill jag således ”hålla fast vid att mänsklig erfarenhet är större 
än dess representationer i text och dikt…att det finns en erfarenhet som är oartikulerad och praxisinrik-
tad, liksom sådan formas mer av social dialog, kontrast och komparation än narrationens logik. Det är 
också därför som människor inte endast är diskursernas och de stora berättelsernas fångar eller ekon.”, 
Österberg, 2002, s. 65.   
166   Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 12.  
167  Jfr. antropologen Clifford Geertz som betonar att: ”vad vi kallar våra data faktiskt är våra egna tolk- 
ningar av andra människors tolkningar av vad de och deras likar håller på med”, Geertz, 1991, s. 17.   
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Likafullt menar jag att det går att säga något meningsfullt om det förflutna 
som överensstämmer med svunna verkligheter, samt att det finns berättelser om 
detta förflutna som är mer sannolika och tillförlitliga än andra.168  

För att en sådan (re)konstruktion av det förflutna ska bli möjlig fordras dock 
att forskaren tydligt redogör för sina teoretiska utgångspunkter, sitt material 
och sin metod, samt reflekterar över sin förförståelse och sina tolkningar.169 So-
ciologen Beverly Skeggs påminner oss om att:  

 
Även metodologin är teori, en teori om metoder som påverkar svaren på 
en rad frågor – vem man ska studera, hur man ska studera dem, vilka in-
stitutionella praktiker man ska tillägna sig (t ex tolkningspraktiker), hur 
man ska skriva och vilken kunskap man ska använda sig av.170  

 

Skeggs citat belyser den metodologiska frågans komplexitet. Vidare synliggör 
det problemet med att separera teori från metodologi i stringenta avsnitt, och 
därmed att metodfrågan ingalunda kan avgränsas till ett metodkapitel, utan 
präglas av överväganden som genomsyrar hela forskningsprocessen. Till frågan 
om metoden återkommer jag således. Nedan kommer jag dock att skissera de 
övergripande utgångspunkterna för mina tolkningar av empirin, samt kort näm-
na något om avhandlingens källmaterial – som jag avser att diskutera mer ingå-
ende i inledningen till respektive empiriskt kapitel.  

Avhandlingens källmaterial är av tämligen olikartad karaktär, och består 
huvudsakligen av nationellt offentligt politiskt tryck och lokalt kyrkligt materi-
al. Trots att källmaterialet tillkommit i olika sammanhang och för olika syften 
använder jag dem på likartat sätt, genom att betrakta dem som komplexa och 
mångbottnade texter som rymmer menings- och maktskapande utsagor och be-
rättelser om äktenskaplig oenighet och våld. Att jag analyserar materialet som 
texter innebär att de betraktas som kommunikativa skriftliga dokument. Mer 
precist betyder det att jag utgår från att de kan avvinnas mening, om de blir läs-
ta av en person med kunskap om textens språk och kulturella kontext. Men det 

––––––––– 
168   I en reflektion över sanningsbegreppet säger Malin Lennartsson att ”’sanning’ eller ’sanningar’ är 
möjliga att nå om det förflutna (eller nutiden). Däremot är ’Sanningen’ inte nåbar – troligen inte heller 
existerande – men vi kan säga saker om det förflutna som korresponderar med en dåtida verklighet, och 
vi kan säga sådant som inte är sant. De ’sanningar’, den kunskap, vi kommer fram till är beroende av 
vilka vi är som forskare, av medvetet vald människo- och historiesyn, men också av summan av våra 
levda erfarenheter. Av det följer dock inte att kunskapen inte kan prövas av andra [...] Med kännedom 
om de perspektiv som anlitats kan tolkningarna och slutsatserna ifrågasättas och diskuteras, och i den 
mån de bygger på bristfällig kunskap, eller vilseledande redovisning av källmaterialet, förkastas”, Len-
nartsson, 1999, s. 54.  
169   Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 12.  
170   Skeggs, 1999, s. 33.  
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är en mening som är skiftande och avhängig den kontext som texten blir läst 
i.171 

Det kan tyckas överflödigt, men mot bakgrund av att historieämnet huvud-
sakligen betraktas som empiriskt vill jag uttrycka en ambition att låta mina re-
dovisade teoretiska utgångspunkter genomgående prägla både den fortlöpande 
och sammanfattande analysen. Det handlar således om att försöka underbygga 
mina tolkningar inte bara empiriskt, utan även teoretiskt. Likväl menar jag att 
det är viktigt att inte bli alltför teoristyrd, utan inta ett reflexivt förhållningssätt 
i forskningsprocessen. Det innebär bland annat att försöka bevara en öppenhet i 
mötet med texten där den tillåts säga något av egen kraft. Utan att hänge mig åt 
en naiv empirism strävar jag sålunda efter att bejaka de glapp och tolknings-
utrymmen som kan öppna sig och överraska i pendlingen mellan text, tolkning 
och teori.172 Det är dock inte säkert att de historiska texterna så lättvindigt vill 
säga något, eller ens öppna sig för tolkning. Tvärtom kan de ibland bjuda på ett 
stort motstånd när de ska avvinnas mening. Inte bara svårtydda handstilar, utan 
även främmande ord och uttryck, märkliga påståenden och inkonsekvenser kan 
trassla till tolkningsspiralen för oss så att vi i värsta fall gör våld på texter vi 
inte förstår. Det motstånd de historiska texterna bjuder oss måste dock respek-
teras, menar historikern Dominicque La Capra:  

 
[i]t must actively be recognized that the past has it own voices that must 
be respected especially when they resist or qualify the interpretations we 
would like to place on them. A text is a network of resistances, and a 
dialogue is a two-way affair; a good reader is also an attentative and pa-
tient listener.173  

 

Ett sådant angreppssätt, där materialet ibland tillåts ”tala” för sig självt, förut-
sätter således en forskare som är villig att lyssna på vad rösterna ur det för-
gångna har att säga, även när det är svårt att höra. Men att låta källorna tala och 
att vara en god lyssnare är inte detsamma som att forskaren kan frånhända sig 
ansvaret för vad det är som hörs, det vill säga för sina tolkningar. När materia-
let tillskrivs innebörder och ges mening görs det alltid av forskaren, och i bästa 
fall i uttryckligt samspel med de teoretiska verktygen.174 

När jag närmar mig det förflutna är det för att lyssna på vad dåtidens männi-
skor hade att säga om kön, makt och våld. Mer precist vill jag höra hur de tala-
de om män och kvinnor, manligt och kvinnligt, äktenskap och om makt och 
våld. I avhandlingen fokuseras därmed hur 1800-talets kultur och samhälleliga 
förhållanden formade människors tal om äktenskaplig oenighet och våld på lo-

––––––––– 
171   Bergström & Boréus, 2000, s. 16.  
172   Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 326.  
173   La Capra, 1983, s. 64, här hämtat hos Lennartsson, 1999, s. 70.  
174   För en utvecklad reflexiv metodologi se Alvesson & Sköldberg, 1994.  
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kala kyrkliga arenor och i det offentliga politiska samtalet. Min undersökning 
syftar inte till att teoretiskt förklara vare sig den religiösa eller politiska kultu-
ren i sig, utan snarare metodiskt undersöka hur 1800-talets kulturella normer, 
värderingar och föreställningar om kön, äktenskap och våld kom till uttryck i 
kyrkliga och politiska sammanhang. Det är det kulturella meningsskapandet 
som intresserar mig, det vill säga den mening, betydelser och innebörder dåti-
dens människor gav uttryck för när de tolkade, talade, skrev om och hanterade 
äktenskaplig oenighet och våld. 

I mötet med mina källor, och i mitt angreppssätt för att tolka dem, använder 
jag mig av en kulturanalytisk och en diskursanalytisk metod. Min kulturanaly-
tiska ansats innebär att analysen av kultur snarare utgör själva metoden för mitt 
arbete, än en teori. Många är de historiker som tidigare visat att text- och kul-
turanalyser av rättsligt och kyrkligt material kan fördjupa vår kunskap om 
gångna tiders föreställningsvärldar, och om de idéer, normer och värderingar 
som formade livet för människor förr.175 Här antar jag att de sätt på vilka 1800-
talets människor tänkte, kände, talade och skrev om äktenskaplig oenighet och 
våld kan säga oss något om den rådande kulturens föreställningar och normer 
om kön, makt och våld och vad som hölls för sant och falskt, rätt och fel, gott 
och ont, legitimt och illegitimt etc. I denna avhandling möter vi denna kultur 
genom en mångfald av röster – från män och kvinnor, änkor och pigor, bönder 
och biskopar, hantverkare och politiker – och hör dem uttrycka motstridiga 
synsätt och intressen.  

För att återknyta till Geertz och avhandlingens kulturanalytiska ansats sätter 
han tolkningen i fokus för etnografin och den antropologiska metoden: ”Redan 
nere vid grundvalen för våra fakta, den hårda berggrunden, om det nu finns nå-
gon sådan, för hela företaget håller vi redan på att tolka, och vad värre är, tolka 
tolkningar”.176 För Geertz handlar kulturanalys därmed om att: ”reda ut betydel-
sestrukturer och bestämma deras grundval och vikt”.177 Med ett sådant kultur-
analytiskt förhållningssätt följer att forskaren försöker utforska vad i källmate-
rialet som är betydelsefullt, och vilken mening händelser, handlingar, tal, tan-
kar, känslor etc. har för de människor som uttrycker dem. Detta är, enligt Ge-
ertz, att göra en thick description, som handlar om att göra en noggrann skild-
ring av exempelvis en händelse, ett skeende, en handling eller berättelse etc., 
för att därigenom kunna tolka en kultur, ett kulturellt fenomen eller en kulturell 

––––––––– 
175   Exempel på historiska studier som analyserat rättsligt material från domstolar och kyrkliga fora 
som ”text” är Lindstedt Cronberg 1997, 36–41; Andersson, 1998, s. 47 ff; Rättsligt material har även 
analyserats som berättelser i t ex Lövkrona, 1999, s. 31–47; Lennartsson, 1999, s. 58–78; Hassan Jans-
son, 2002, s. 44–49; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 10f; i Bergenlöv 2004, analyseras rättsligt material 
som diskurs och retorik, s. 29–53; i Collstedt, 2007, analyseras rättsligt material som diskurs, retorik 
och ”rättsfantasier”, s. 33–40.      
176   Geertz, 1973; 1993, s. 17. 
177   Geertz, 1991, 1973, s. 17 f.  
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kategori. På så sätt kan människors handlingar och tal alltid tolkas och förstås 
som ett uttryck för, eller en återspegling av den kultur som de framträder i.178  

Med Geertz metod blir det således möjligt att utläsa spåren av en kultur ge-
nom människors tal och handlingar, förutsatt att de tolkas tjockt, det vill säga 
att de olika lagren av mening som handlingen eller talet bär på blottläggs, be-
skrivs och tolkas. I denna tolkningsprocess handlar det om att göra närläsningar 
av texter, om att intressera sig även för det vardagliga, detaljerna, de små ges-
terna och det till synes obetydliga – istället för att lättvindigt hasta vidare och 
utelämna sådant som i förstone kan uppfattas som irrelevant för tolkningen. 
Malin Lennartsson som inspirerats av den historiska antropologiska metoden i 
sin läsning av domkapitelprotokoll från 1600-talet menar att metoden lärt hen-
ne just att: ”[v]ara vaksam på allt som yttras i protokollen. Ingenting är ovä-
sentligt, allt rymmer (eller kan rymma) en mening, allt visar vidare.” Hon beto-
nar dock att förutsättningarna för att metoden ska föra tolkningarna vidare inte 
enbart är avhängigt materialet i sig, utan också de kunskaper forskaren har om 
både texten och kontexten.179  

Genom excerperingen av avhandlingens tämligen tungbearbetade och till 
stora delar handskrivna källmaterial menar jag mig ha fått en stor förtrogenhet 
både med materialet i sig och med dess direkta kontext. Därutöver har de 
många läsningarna och omläsningarna av det omfattande materialet gett mig en 
känsla för språket, samt förbättrat möjligheterna att se mönster, nyanser och re-
gelbundenheter i argumentationer och texter. Utifrån ovan sagda menar jag att 
en omsorgsfull och vittgående kontextualisering av äktenskaplig oenighet och 
våld är en av de grundläggande förutsättningarna för mitt analysarbete – en 
tolkningsram inom vilken uppfattningar, handlingar och händelser kan förstås 
och förklaras. Som historikern Monika Edgren menar är kontextualiseringen 
dock inte någon ”neutral skrivning” utan:  

 
[e]n skrivning där historikern […] presenterar […] sitt perspektiv på hur 
historiska företeelser och processer hänger samman, på vad som kom-
mer före och efter. [I] denna ligger även i viss mening en orsaksförklar-
ing.180  

 

Den kontext som konstrueras och i vilka historiska skeenden människors hand-
lingar och språk ska tolkas kommer ofrånkomligen att vara präglad av mina te-
oretiska val. Intentionen är därför att vara så öppen som möjligt med presenta-
tionen av kontexten och den teoretiska underbyggnaden av mina tolkningar. 

Vidare kommer jag frekvent att citera ur källmaterialet, dels i syfte att kon-
textualisera, dels för att läsaren ska kunna följa – och ifrågasätta – mina reso-
––––––––– 
178   Geertz, 1973, kap 1; 1991, s. 13–33.  
179   Lennartsson, 1999, s. 61.  
180   Edgren, 2001, s. 21.  
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nemang och tolkningar.181 Det flitiga citerandet och refererandet ur texterna 
hänger också samman med avhandlingens textanalytiska ansats som sätter 
språk och språkbruk i centrum, och gör ord, begrepp, benämningar, distinktio-
ner etc. till bärande inslag i analysen.182  

För att kunna undersöka hur mening och makt skapades i och genom talet 
om oenighet och våld i äktenskap utgår jag från en metod som sätter språkets 
menings- och maktskapande funktion i fokus. Som den nya kulturhistorien lärt 
oss finns det en risk för att kulturanalytikern negligerar konflikter, konkurre-
rande förståelser, tolkningar och synsätt inom kulturer i sin strävan efter att 
homogenisera och harmonisera tolkningarna. Som ett korrektiv till detta kan 
möjligen en dikursanalytisk metod fungera. En diskursiv ansats låter sig dess-
utom väl sammanfogas med avhandlingens konstruktivistiska perspektiv där 
menings- och maktskapande processer fokuseras som språkliga konstruktioner, 
distinktioner och konnotationer. Vidare, och till skillnad från semiotiska ansat-
ser – som Geertz kulturanalys bygger på – lägger den diskursiva en större em-
fas vid meningsskapandets politiska dimension, vilket gör att makten hamnar i 
tydligare i fokus.183  

I mina tolkningar av hur äktenskaplig oenighet och våld tolkades och hante-
rades under 1800-talet riktar jag mitt intresse just mot språket, och mot de me-
ningsskapande processer som konstruerade föreställningar om äktenskaplig oe-
nighet och våld. Jag har valt att betrakta de texter som analyseras som samman-
satta och komplext formade utifrån olika diskurser om t ex kön, klass, våld och 
äktenskap – och med det gemensamt att de alla ingick i, avspeglade och forma-
de 1800-talets kultur. Fokus i analysen hamnar därmed på hur denna kulturs 
uppfattningar, värderingar, normer och föreställningar184 om äktenskaplig oe-
nighet och våld formades och omformades i kyrkliga och politiska praktiker, 
utifrån samtidens diskurser om bland annat kön, klass, äktenskap och våld.  

I föreliggande avhandling intresserar jag mig främst för diskursers effekter, 
det vill säga för hur diskurser verkade och bidrog till att konstruera kulturella 
normer och föreställningar som 1800-talets människor använde sig av när de 

––––––––– 
181   Jfr. La Capra som menar att: ”[i]t remains important to provide quotations from a text being inter-
preted or from agents in the period being discussed. The principle here is that such quotations should 
be extensive enough to provide the reader with a basis for at possible counter-reading or intepretation 
in the event that the letter is indeed called for”, 1995, s. 826.  
182   Nilsson, 1999, s. 38.  
183   Hall, 2003, s. 6 f.  
184   Jag utgår här från Karin Hassan Janssons definition av begreppen normer och föreställningar, dels 
för att komma åt hur människor såg på vad som var rätt eller fel ur ett moraliskt och juridiskt perspek-
tiv, och dels som ett sätt att operationalisera genuskonstruktionen. Normer och föreställningar ses som 
två olika sorters uppfattningar som är nära sammankopplade då de ömsesidigt påverkar varandra. Det 
som skiljer dem åt är dock att normer är föreskrivande, d v s talar om hur något bör vara medan före-
ställningar är beskrivande och talar om hur något är eller tros vara, (Hassan) Jansson, 2000, s. 160; som 
Roddy Nilsson påpekar är det dock viktigt att beakta att även texter och utsagor som gör anspråk på att 
vara beskrivande har en normativ dimension, Nilsson, 1999, s. 37. 
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talade om och hanterade äktenskaplig oenighet och våld – i kyrkliga och poli-
tiska praktiker. I arbetet med att genomföra historiska diskursanalyser framhål-
ler Roddy Nilsson vikten av att beakta diskursens socialt producerade sidor, det 
vill säga att tal och texter också är sociala handlingar och praktiker som produ-
ceras i sociala kontexter. Konkret betyder det att fokus i analysen inte enbart 
bör riktas på hur och i vilken kontext något sägs och skrivs, utan också vem det 
är som talar eller skriver (eller inte gör det).185  

Jag utgår ifrån att de texter jag analyserar rymmer olika konkurrerande be-
tydelser och meningar, samt att konstruktionen av såväl kön och våld därför är 
att betrakta som en konfliktfylld språklig (diskursiv), social (materiell) och för-
änderlig process. I avhandlingens första del fokuseras hur diskurser om bland 
annat kön, klass och våld inverkade på hur mening konstruerades i talet och 
hanteringen av äktenskaplig oenighet och våld i kyrklig praxis. I avhandlingens 
andra del står det offentliga politiska samtalet, eller den offentliga politiska dis-
kursen om äktenskaplig oenighet och mäns våld mot hustrur i fokus för under-
sökningen. Även i denna del intresserar jag mig för hur föreställningar om kön, 
våld och äktenskap konstruerades genom utsagor och argumentation som om-
vandlats till berättelser i det offentliga trycket.  

Att jag sätter diskursiva konstruktioner av kön, makt och våld i fokus för 
analysen och betraktar utsagor, argument, berättelser och texter (i kyrkliga, 
rättsliga och politiska praktiker) som diskursivt konstruerade, betyder emeller-
tid inte att jag reducerar de historiska subjekten till enbart effekter av diskurser. 
Diskurser och diskursiva praktiker är förvisso inbegripna i formandet av sub-
jekt men, i likhet med Norman Fairclough, menar jag att: 

 
[t]hese practices are constrained by the fact that they inevitabely take 
place within a constituted, material reality, with preconstituted ’objects’ 
and preconstituted social subjects. 186 

 
Utifrån antagandet att subjekt formas delvis oberoende av diskurser argumente-
rar Fairclough för att diskurser inte bör betraktas som frikopplade från sitt soci-
ala sammanhang, utan ses som sammanflätade i ett dialektiskt förhållande, där 
språk och verklighet, subjekt och diskurser, påverkar varandra i en ständigt på-
gående konstruktionsprocess.187 Språket konstituerar delvis verkligheten och 
verkligheten konstituerar delvis språket. Min ambition är därmed att inbegripa 
även det extra-textuella, det som finns utanför texten – i form av sociala kon-
texter – i mina tolkningar, för att därigenom kunna fördjupa analysen av män-
niskors tankar, tal och handlingar.  
––––––––– 
185   Nilsson, 1999, s. 35; utifrån en liknande metod vägleds historikern Karin Hassan Janssons närläs-
ning av domböcker som berättelser, av ett fokus på ”[v]ad som sägs, hur det sägs, när det sägs och vem 
som säger det”, för att därigenom förstå ”varför det sägs”, Hassan Jansson, 2002, s. 49.   
186   Fairclough,1992, s. 60. 
187   Fairclough, 1992, s. 45.  
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Jag betraktar således språk som ett historiskt föränderligt, kulturellt och so-
cialt medium som människor använder för att ge handlingar, tal, tankar, käns-
lor, föremål etc. mening, betydelser och innebörder. I föreliggande avhandling 
intresserar jag mig dels för hur människor producerade mening i och genom sitt 
tal om äktenskaplig oenighet och våld, dels för effekterna och konsekvenserna 
av sådana distinktioner och konstruktioner. Det handlar således inte enbart om 
en semiotisk analys, som fokuserar hur språk och representationer skapar me-
ning, utan också om en diskursiv ansats som inkluderar: 

 
 [h]ow the knowledge which a particular discourse produces connects 
with power, regulates conduct, makes up or construct identities and sub-
jectivities, and defines the way certain things are represented, thought 
about, practised and studied.188  

 
Skillnaden mellan ett semiotiskt och diskursivt förhållningssätt till studier av 
kultur och meningsskapande är, enligt Stuart Hall, att det senare betonar att de 
regler och samtalsordningar som styr språk och representationer är historiskt, 
socialt och kontextuellt specifika:  
 

Language then, is the property of neither the sender or the receiver of 
meanings. It is the shared cultural ’space’ in which the production of 
meaning through language – that is, representation – takes place.189  

 
Den diskursiva ansats som jag utgår ifrån i analysen av hur meningsskapande 
sker i och genom människors språkbruk ligger i linje med Nancy Frasers prag-
matiska synsätt där diskurser definieras som:  
 

[h]istorically specific, socially situated, signifying practices. They are 
communicative frames in which speakers interact by exchanging speech 
acts.  Yet discourses are themselves set within social institutions and ac-
tion contexts. Thus the concept of discourse links the study of language 
to the study of society. 190  

 

Frasers förhållningssätt betonar diskursernas socialt producerade sidor och 
öppnar upp för att betrakta språk som socialt förankrat, som “social practice in 
social context”.191 Vidare, menar hon, rymmer den pragmatiska modellen flera 
möjligheter för just feministiska studier. Bland annat möjliggör modellens be-
toning av diskursernas föränderlighet en historisk kontextualisering och en te-

––––––––– 
188   Stuart Hall, 2003, s. 6.  
189   Hall, 2003, s. 10.  
190   Fraser, 1997, s. 160.  
191   Fraser, 1997, s. 160.  
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matisering av förändring. Den pragmatiska modellens intresse för ”how people 
’do things with words’” passar väl ihop med min människosyn där talande – 
och för den delen tysta och tystade – subjekt ses som socialt och kulturellt situ-
erade snarare än effekter av strukturer och system.192  

Vidare utgår den pragmatiska modellen från antagandet att det existerar fle-
ra diskurser i samhället vid samma tidpunkt, vilket medför att det finns en 
mängd olika ”communicative sites” från vilka det går att tala. Givet antagandet 
att individer kan röra sig emellan sådana platser och inta olika diskursiva posi-
tioner kan modellen även bidra till att utmana ett statiskt identitetsbegrepp. Ut-
över detta menar Fraser att den pragmatiska modellen avfärdar antagandet om 
att det sociala betydelse- och meningsskapandet konstituerar ett enda, koherent 
självreproducerande ”symboliskt system” (eller kultur). I den pragmatiska mo-
dellen betonas snarare att det existerar konflikter mellan olika sociala tolk-
ningsscheman och bland de aktörer som använder dem.193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

––––––––– 
192   Fraser, 1997, s. 160–161; denna syn ligger i linje med den nya kulturhistoriens syn på kultur som 
praktik, där diskurs och praktik inte låter sig åtskiljas utan betraktas som en helhet; se t ex Sewell, 
1999, s. 44 ff.        
193   Fraser, 1997, s. 160 f.  



 65

III. HISTORISK FORSKNING 
OM MÄNS VÅLD MOT  

KVINNOR INOM  
ÄKTENSKAPET 

 
Det är företrädesvis historiker som ägnat sig åt empiriska studier av mäns våld 
mot hustrur under 1800-talet. Inte sällan har de utformat sina teoretiska och 
metodologiska perspektiv med influenser från andra discipliner. Som framgått 
av det föregående kapitlet har så gjorts även i denna avhandling, som utifrån en 
tvärvetenskaplig ansats hämtat sina tolkningsverktyg från exempelvis sociolo-
gisk, feministisk och antropologisk forskning på området.  

Med utgångspunkt i avhandlingens disposition, och en historiesyn ”under-
ifrån” – vars ambition är att ge de historiska subjekten en framträdande plats i 
historieskrivningen194– inleds forskningsläget med studier som utgått från socia-
la praktiker/praxis i analysen av hur äktenskapligt våld tolkats, omtalats och 
hanterats historiskt. Därefter följer ett avsnitt som redogör för historisk forsk-
ning om hur äktenskapligt våld tolkades, omtalades och hanterades i offentliga 
diskurser och offentlig politik. 195  

Äktenskapligt våld i sociala praktiker 
Historiskt sett har mäns våld mot hustrur betraktats, tolkats och bedömts på an-
nat sätt än övrigt våld mellan människor. I de flesta västerländska länder fram 
till mitten av 1800-talet medförde den gifte mannens husbondeposition en juri-
diskt sanktionerad rätt – och plikt – att använda ett visst mått av fysiskt våld för 
att näpsa och bestraffa sin hustru i tillrättavisande syfte. Husbondens auktorise-
rade våldsmakt mot hushållets underlydande var knuten till att han som hus-
hållsöverhuvud och målsman ansvarade för deras handlingar, inklusive de fel 
och brott de gjort sig skyldiga till. Med rötter i den romerska lagen införlivades 
husbondens rätt att utöva våld mot hustrur i västerländsk rätt som en del av den 
juridiska relationen mellan makar. Initialt var husbondens våldsmakt vittomfat-
––––––––– 
194   Se t ex Broberg, Wikander, Åmark, 1993. 
195   Sammanställningen syftar till att ge en beskrivning av tidigare forskning om mäns våld mot kvin-

nor inom äktenskapet under huvudsakligen 1800-talet. Historiska studier av äktenskapligt våld under 
tidigmodern tid och 1900-talet kommer också i viss mån att beröras, med målet att sätta in avhand-
lingen i ett längre historiskt perspektiv och i en vidare internationell kontext.  
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tande och gav en rätt att döda hustrur som bevisligen varit sexuellt otrogna i äk-
tenskapet.196 Denna rätt upphörde dock att gälla under medeltid och tidigmo-
dern tid, men husbondens rätt att tillrättavisa och bestraffa hustrur fysiskt kvar-
stod.197   

Historikern Roderick Phillips betonar dock att endast när husbonden tillgrep 
fysiskt våld i syfte att tillrättavisa och uppfostra sin hustru ansågs det legitimt, 
och först när andra metoder misslyckats. Exempelvis utvecklades begreppet 
”moderate correction”198 för att avgränsa det legitima husbondevåldet från det 
illegitima våld som betraktades som urskillningslöst och som tillfogades med 
syften som inte ansågs tillrättavisande och moraliskt uppbyggliga. I avgräns-
ningarna av det legitima husbondevåldet exkluderades dödliga vapen och an-
vändandet av tillhyggen reglerades. I samband härmed införlivades, enligt Phil-
lips, föreställningen om ”rule of thumb” som innebar att omkretsen på den 
käpp eller piska mannen använde för aga av hustrun inte fick överskrida tjock-
leken på hans tumme.199  

Som existerande rättsregel och formell bedömningsgrund för husbondens 
legitima våldsmakt har ”rule of thumb” emellertid ifrågasatts av andra forskare. 
Enligt dem var ”rule of thumb” förvisso en vital del i den folkliga föreställ-
ningsvärlden om husbondens våldsmakt och florerade tillsammans med berät-
telser om ”Judge Thumb” i populära tryck och i ballader i slutet av 1700-

––––––––– 
196   Phillips, 1988, s. 324, Phillips hänvisar här till P.E. Corbett, som menar att även en far hade rätt att 

döda sin dotter under vissa omständigheter, Phillips, (1988), s. 324, not 13; för svenskt vidkommande 
skriver medeltidshistorikern Christine Ekholst att det fanns en hämndrätt i alla landskapslagarna, men 
att de försvann med införandet av rikslagstiftningen. Typfallet i lagarna är att mannen dödar den 
andra mannen, tagen på bar gärning med hans hustru. Den döde åtalas och döms ogill, och hans död 
ska inte straffas. I vissa lagar hade också en bedragen kvinna rätt att hämnas. Bland annat tar Söder-
mannalagen sin utgångspunkt i ett sådant fall då den stadgar ”om en kvinna finner en annan kvinna i 
sin säng”. Det är dock något oklart i vilka lagar mannen också hade en rätt att döda sin hustru. Ek-
holst skriver: ” I alla dessa lagar […] är kvinnans hämndrätt begränsad i förhållande till mannens rätt. 
I den lag där mannen har rätt att döda både den inkräktande mannen och sin hustru så har hustrun rätt 
att dräpa den andra kvinnan, men inte sin make. I de lagar där maken har rätt att dräpa den andre 
mannen, där har kvinnan rätt att stympa den andra kvinnan: hon får skära av hennes näsa eller öron 
eller riva sönder hennes kläder. Hennes make hade hon däremot varken rätt att dräpa eller skada”. I 
alla fallen fordras att de otrogna tas på bär gärning, eller att mycket starka bevis föreligger, och att 
hämnden kommer direkt, Ekholst, 2009, s. 234 f, citat s. 235.   

197   Phillips, 1988, s. 324, Phillips hävdar dock att: ”Some legal codes permitted a husband to kill his 
wife with impunity if he did so on discovering her in the act of adultery. This was enshrined in 
French Law until it was repealed, after a public campaign against it, in 1907”, Phillips, 1988, s. 324, 
not 14.   

198   För svenskt vidkommande uttrycks denna mannens rätt över hustrun – och dess begränsningar – i 
Kristoffers landslag enligt följande: ”[…] och den man som av hat eller ondska i dryckenskap eller för 
andra kvinnors skull som han älskar, slår sin hustru blå eller blodig, lam eller lytt, skall straffas […] 
näpser han hona för brott hennes skäliga vare han saklös”, KrLL, Såramålabalken § XIX, 1869, s. 360, 
här hämtat hos Lennartsson, 1999, s. 249 f.  
199   Phillips, 1988, s. 324–326.   
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talet.200 Men regeln införlivades aldrig i någon lag, och hade inte heller något 
auktoriserat stöd bland tidens rättslärda.201 Likafullt tycks det ha funnits en stark 
och seglivad folklig föreställning om att den var en lagfäst rättighet för gifta 
män ända in på 1900-talet.202  

Redan från slutet av 1500-talet, men särskilt från 1600-talet, utvecklades 
dock en reaktion från kyrkligt håll i riktning mot ett ifrågasättande av den patri-
arkala rätten att använda våld. Vissa präster och teologer såg på den med 
ogillande då den ansågs stå i strid med den protestantiska läran om äktenskapet. 
Stark kritik kom särskilt från kalvinister som menade att våld skadade det äk-
tenskapliga bandet och makars förutsättningar att leva i enlighet med den rela-
tion som rått mellan Kristus och hans kyrka. Före 1800-talet innebar denna re-
ligiöst och moraliskt motiverade kritik dock inte ett ifrågasättande av husbon-
demakten och mannens överordning i sig, utan riktades främst mot att den kun-
de inskärpas med våld.203  

De flesta historiska undersökningar av äktenskapligt våld har analyserat 
våldet inom ramen för den patriarkala samhällsordning som upprätthöll hus-
bondemakten. Dessa har synliggjort vad människor ansåg om gränserna för 
husbondens patriarkala auktoritet i olika kontexter, och därmed i vilken omfatt-
ning det fanns en acceptans för våld bland samhällets eliter och i folkliga sam-
hällsskikt. Jämte försök att fastställa våldets faktiska utbredning har historiker 
undersökt när, hur och på vilka grunder husbondemakten och mäns våld mot 
hustrur accepterades eller fördömdes.204 För att nå kunskap om gränsdragning-
arna för äktenskapligt våld i det förgångna har historiker dels analyserat lagens 
––––––––– 
200   ”Judge Thumb”, blev smeknamnet på en brittisk domare – Sir Frances Buller – efter att han 1782 
påstås ha sagt sig vilja återinföra den gamla rättsliga doktrinen om ”rule of the thumb”. I ett antal teck-
nade satirer därefter avbildades Sir Frances Buller under beteckningen ”Judge Thumb”. En av bilderna 
har rubriken ”Judge Thumb – or – Patent Sticks for Family Correction: Warranted Lawful”, och före-
ställer en kvinna som försöker fly undan en man som springer efter henne med en käpp. I bildtexten 
skriker kvinnan: ”Murder!”. Mannen svarar henne: ”Murder, hay? It’s Law you Bitch! It’s not bigger 
than my thumb”. I bildens bakgrund skymtar ”Judge Thumb”, sysselsatt med att sälja piskor. Enligt 
forskningen tyder inget på att Buller förespråkat ”rule of thumb” i något officiellt sammanhang, men 
likafullt fick hans smeknamn fäste och spridning. När han 1787 aspirerade på en högre domartjänst av-
bildades han i en satir med en ”thumbstick” i handen, i färd med att bekämpa sin konkurrent till tjäns-
ten, Doggett, 1992, s. 7.    
201   Doggett, 1992, s. 7–8; för en kritisk genomgång av amerikanska och brittiska rättshistoriska källor, 
skrifter och rättsfall i syfte att avmytologisera ”the rule of thumb” se även Kelly, 1994, s. 341–365; 
Prest, 2006, s. 44–49.   
202   Hammerton, 1997, s. 52 f; Foyster, 2005, s. 12. 
203   Phillips, 1988, s. 329 f; Doggett, 1992, s. 8 ff. 
204   För en amerikansk kontext se t. ex. Pleck, 1987; Gordon, 1989; Haag, 1992; Peterson del Mar, 
1996; för en brittisk kontext se t ex Clark, 1992, 1995, 2000; Hammerton, 1992; Doggett, 1992; 
D’Cruze, 1998; Bailey, 2003, 2006; Foyster, 2002, 2005; för en tysk kontext se t ex Abrams, 1996a, 
1996b, 1999; för en fransk kontext se t ex Earle Ferguson, 2000, 2005; för peruanska förhållanden se 
Chambers, 1999; för en svensk kontext se t ex Österberg & Lindström, 1988, särskilt Österbergs kapi-
tel om biskop Angermannus räfst mot ”tyranner” bland makar, s. 141–151; Lindström 1994; Sjögren 
Karlsson 1998; Lennartsson, 1999, 2004; Fiebranz, 2002;  Marklund, 2004; Lindstedt Cronberg, 2009.     
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stadganden och institutionaliserade normer för vad som definierades som legalt 
och illegalt våld, dels mer folkligt förankrade föreställningar om legitimt och 
illegitimt våld – det vill säga vad som ansågs rätt och orätt, acceptabelt och 
oacceptabelt, bra och dåligt, normalt och onormalt etc.205    

Parallellt med ett intresse för hur gränsdragningarna för äktenskapligt våld 
konstruerats i rättspraxis och andra sociala praktiker har företrädesvis rätts-
historiskt orienterade forskare undersökt hur brottskategorier, juridiska defini-
tioner och rättsliga påföljder av äktenskapligt våld förändrats över tid.206 Även 
när ett långt historiskt perspektiv anlagts har 1800-talet ansetts vara en central 
tidsperiod i det äktenskapliga våldets historia, med en tilltagande uppmärksam-
het på mäns våld mot hustrur, ett intensifierat reformarbete och skärpt lagstift-
ning i flera länder.207 Exempelvis infördes för svenskt vidkommande en för-
ordning 1861, som för första gången i landets historia uttryckligen kriminal-
iserade allt våld inom äktenskapet – även det som inte var grovt.208    

Historiker har även studerat sociala praktiker för att synliggöra särskilda 
aspekter av mäns våld mot hustrur och hur det skilt sig från annat våld. Bland 
annat har de gjort jämförelser mellan mäns våld mot hustrur och mäns våld mot 
kvinnor utanför familjen,209 mellan mäns våld mot hustrur och våld mellan 
män210samt analyserat mäns våld mot hustrur i relation till våld mot barn, tjäns-
tefolk och slavar.211 I en del undersökningar av äktenskapligt våld i det förgång-
na har historiker även analyserat hustrurs äktenskapliga våld mot män.212 Utan 
att negligera maktasymmetrier mellan könen har sådana studier bidragit till att 
––––––––– 
205   Historikern Eva Österberg och hennes forskarkollegor menar att det framstår som historikerns vik-
tigaste uppgift ”att i konkreta samhällen och situationer avgöra vad som definierats som legitimt re-
spektive illegitimt våld – av vem och på vilka grunder”. I ljuset av det, menar de vidare, är det viktigt 
att ställa fördjupade frågor om såväl våldslegitimerande diskurser som ickevålds- och fredsdiskurser, 
Österberg,  2002, s. 13, s. 41–46; se även Lindstedt Cronberg & Österberg, 2004, s. 7–15.   
206   Se t. ex. Doggett, 1992; Foyster, 2005; Griswold, 1986; För en svensk kontext se Lindstedt Cron-
berg, 2009.    
207   Se t. ex .Pleck, 1987; Hammerton, 1992, Wiener, 2004; Foyster, 2005.  
208   Se t. ex. Hafström, 1974, s. 52; Liliequist, 2001, s. 114; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 48; Värt att 

notera är att förordningen infördes 1861. Införandet av förordningen i den nya strafflagen 1864 har 
emellertid medfört att den tidigare forskningen missvisande hänvisat till 1864 som det år då mäns 
våld mot hustrur blev helt straffrättsligt förbjudet i Sverige, SFS 1861, nr. 11. Kongl. Maj:ts nådiga 
förordning, den 29 januari 1861, angående mord, dråp och annan misshandel, § 38; SFS 1864, 13 
kap., 45 §, s. 52.  

209   Tomes 1978, s. 334–335; Ross, 1982, s. 591 f; Clark, 2000, s. 34; Peterson, 1992, s. 112. 
210   Haag, 1992, s. 447–477. 
211   Smith, 2007, s. 31–54; Odén, 1991, s. 104–109; Gordon, 1989, s. 263–264; Edwards, 1999, s. 733–
770; Till skillnad från den tidigare historiska forskningen om mäns våld mot hustrur placerar Foyster 
det äktenskapliga våldet i en tydligare familjehistorisk kontext, med följd att t ex barnens situation i 
våldsamma äktenskap blir belyst i ett särskilt kapitel, Foyster, 2005, kap. 3.   
212   Se t ex Gordon, 1989, s. 274; Hammerton, 1992, s. 47; Foyster, 2005, s. 8, 102–115; Bailey, 2003, 
s. 128-137; se även Judith Rowbotham som diskuterar kvinnors våld, i en artikel som undersöker hur 
gränsdragningen mellan legitimt och illegitimt våld representerades i den viktorianska populärkulturen 
avseende klass, kön och ålder, Rowbotham, 2000, s. 155–169.  
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nyansera teorier om patriarkatet, historiserat och relativiserat kön och våld som 
kulturella kategorier samt synliggjort och problematiserat kvinnors våldsan-
vändning.  

Trots att de tidiga socialhistorikerna har bidragit med viktiga kunskaper om 
mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet har deras svaga genusteoretiska an-
knytning ibland medfört att de övertagit de historiska aktörernas utsagor.  Re-
sultatet har blivit att själva kontexten och de argument som våldsutövande män 
i det förgångna själva använde för att försvara, rättfärdiga eller ursäkta sina 
handlingar har använts som kausala förklaringar till äktenskapligt våld. Följakt-
ligen har fattigdom, svartsjuka, otrohet, alkoholkonsumtion, osäkerhet eller fru-
stration omväxlande framhållits som orsak till mäns våld.213 Trots att orsakerna 
till våldet anses variera över tid och söks i den sociala och ekonomiska kontex-
ten för varje historisk period, förmedlar studierna ett intryck av att det är sam-
ma kombination av faktorer som utgjort orsaker till äktenskapliga konflikter 
och våld över tid och i rum. I synnerhet har de ekonomiska strukturerna och de 
svårigheter de medfört använts för att förstå och förklara mäns våld, och där-
med också indirekt betraktats som orsak till våldet. Genom sådana studier finns 
en risk för att våldsutövande män framställs som vanmäktiga offer, för exem-
pelvis arbetslöshet, fattigdom och ”demaskulinisering”, snarare än som utövare 
av patriarkal makt och legitimt våld.214  

Sedermera har historiker utifrån ett mer uttalat genusteoretiskt perspektiv 
argumenterat för att mäns våld mot kvinnor bör betraktas som både en åter-
spegling av och ett återskapande av patriarkal makt och kontroll, och som en 
strategi för att (åter-)få husbondeauktoritet i äktenskap och hushåll.215  

Till forskning om sådana praktiker av äktenskapligt våld i det förgångna 
vänder jag mig nu, för att precisera avhandlingens syfte och frågeställningar. 
Genomgången nedan disponeras utifrån några av de teman som väglett läsning-
en av tidigare forskning, och rubriceras: Det äktenskapliga våldets gränser; Äk-
tenskapligt våld och klass; Äktenskapligt våld på rättens arenor; Kontroll och 
insyn – motstånd och strategier mot äktenskapligt våld.  

Det äktenskapliga våldets gränser  
Gifta mäns rätt att utöva ett visst mått av aga mot hustrur, den kulturella toler-
ansen för våld och elasticiteten i begrepp som ”reasonable violence” och ”mo-
derate physical correction” har gjort det svårt att undersöka hur utbrett det äk-
tenskapliga våldet historiskt sett har varit. Med utgångspunkt i analyser av både 
normativt material och (rätts-)praxis har många historiker dock argumenterat 
för att mäns våld mot hustrur historiskt sett varit vanligt förekommande samt 
––––––––– 
213   Se t ex Leneman, 1997, s. 39 ff; Tomes, 1978, s. 331 ff; Ross, 1982, s. 581 ff, Abrams, 1996a, s. 
108–116, Clark, 1995, s. 74–83; Peterson, 1992, s. 103. 
214   Clark, 1995; Clark, 2000 s. 29.   
215   Se t ex Stansell, 1987, s. 78; Gordon, 1989, s. 251; Peterson del Mar, 1996, s. 4 ff.  
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att våldet var påbjudet, accepterat och betraktat som normalt – så länge det ut-
övades inom vissa ramar. Exempelvis har Edward Shorter argumenterat för att 
den genomsnittlige engelske mannen i små städer och byar slog sin hustru och 
att hustrumisshandel var en universell praktik.216 På motsvarande sätt menar 
Roderick Phillips utifrån en studie av 1700-talets franska förhållanden att kvin-
nor sannolikt förväntade sig att bli slagna någon eller några gånger av sin make 
under deras äktenskap.217 För samma tidsperiod i Storbritannien hävdar histori-
kern Joanne Bailey dock att hustrumisshandel inte betraktades som normalt. 
Generellt uttrycktes snarare en avsmak för mäns våld mot hustrur, både i vitt-
nesmål och i tidningsreferat i fall rörande skilsmässa. Denna attityd skärptes 
dessutom mot slutet av seklet, i takt med att våld alltmer konstruerades som en 
exklusivt manlig egenskap, enligt Bailey.218  

I Londons arbetarklass under 1800-talet och början av 1900-talet finner his-
toriker som Nancy Tomes och Ellen Ross att mäns våld mot hustrur som utöva-
des i disciplinerande syfte ansågs brukligt och normalt, samt att våld eller hot 
om våld var ett legitimt sätt att upprätthålla husbondemakten i familjen. På så 
sätt, menar de, formades arbetarklassäktenskap utifrån klassbetingade föreställ-
ningar om att konflikter mellan makar var naturligt, och att våld ansågs var en 
förutsägbar följd av dem.219 På liknande sätt framhåller Linda Gordon för ame-
rikanskt vidkommande att många hustrur inte trodde sig ha rätt att slippa mäns 
våld i slutet av 1870-talet, trots en kriminalisering av hustrumisshandel. Tvärt-
om betraktade de mäns våld som en inneboende och ofrånkomlig aspekt av äk-
tenskapet ända in på 1900-talet.220 Med utgångspunkt i ansökningar om skils-
mässa från slutet av 1800-talet i USA finner David Peterson däremot att gifta 
kvinnor ansåg sig ha en rätt att slippa våld så snart de uppnått vuxen ålder, och 
därför inte under några omständigheter betraktade sina makars våld som nöd-
vändigt eller lämpligt.221  

Flera av de historiker som argumenterat för att mäns våld mot hustrur var 
accepterat och vanligt förekommande har dock visat att acceptansen var villko-
rad och avhängig bland annat hur omfattande, grovt och ofta förekommande 
våldet var i det enskilda fallet. Överskred mannens våld normerna för vad som 
betraktades som godtagbart kunde våldet bli både kritiserat, rättsliggjort och 
bestraffat.222  

I en studie av äktenskapligt våld under perioden 1660–1857 menar den brit-
tiska historikern Elizabeth Foyster att intolerans för och fördömanden av äkten-

––––––––– 
216   Hämtat hos Phillips, 1988, s. 324.  
217   Phillips, 1991, s.102; se även Phillips, 1988, s. 343.  
218   Bailey, 2003, s. 122–123.  
219   Tomes, 1978, s. 338, s. 329; Ross, 1982, s. 593. 
220   Gordon, 1989, s. 256. 
221   Peterson, 1992, s. 105.  
222   Se t ex Phillips, 1988; s. 324; Amussen Dwyer, 1994, s. 71 ff; Smith, 2007, s. 33; Foyster, 2005 s. 
40–45; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 294 f.      
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skapligt våld uppvisar en mycket stark historisk kontinuitet som vida över-
skuggar styrkan i de attitydförändringar till fenomenet som forskare försökt be-
lägga för olika tidsperioder. Den kontinuerliga kritiken av mäns våld existerade 
dock parallellt med uppfattningen att det fanns omständigheter då män hade rätt 
att använda våld för att tillrättavisa hustrur, för att lösa äktenskapliga konflikter 
och återupprätta hierarkin mellan makarna. Följaktligen var både fördömanden 
och acceptansen av äktenskapligt våld alltid kontextuella, våldets legitimitet 
villkorad och betingad av faktorer i den omgivande kontexten – exempelvis i 
relation till ideologier och strukturer kopplade till kön och äktenskap.223 På så 
sätt var det inte våldet i sig som var avgörande för huruvida det betraktades 
som legitimt eller illegitimt, utan snarare våldets omständigheter – det vill säga 
på vilket sätt våldet uttrycktes, hur det motiverades och hur omfattande det 
var.224  

I en analys av gränsdragningarna för det äktenskapliga våldets legitimitet – 
eller mer precist av vilka handlingar och beteenden som inkluderades i katego-
rin ”cruel violence” – vid rannsakningar inför kyrklig och världslig rätt visar 
Foyster att hela perioden 1660–1857 präglades av ett kontextuellt synsätt på det 
äktenskapliga våldets legitimitet. Eftersom ett visst mått av våld var accepterat 
och legalt sanktionerat, fördömdes enbart det våld som överskridit dessa grän-
ser. När och hur dessa gränser drogs var dock avhängigt den specifika situatio-
nen. Till skillnad från tidigare forskning finner Foyster att synen på vad som 
utgjorde illegitimt äktenskapligt våld sträckte sig utanför fysiskt våld som ho-
tade hustrurs ”life, limb or health” redan under 1700-talet. I anklagelserna om 
mäns fysiska våld inkluderade våldsutsatta hustrur även klagomål över bristan-
de tillgång till mat och kläder, verbala förolämpningar och hot, tvång, frihets-
berövande och sexuella övergrepp. Konsekvenserna av ett sådant våld beskrevs 
lika ofta i termer av hustrurs fysiska skador och lidanden som hur det påverka-
de deras psykiska välbefinnande.225  

Även makarnas hälsotillstånd och ålder, samt den våldsutsatta hustruns sta-
tus som mor hade betydelse för bedömningarna av våldets legitimitet. När män 
riktade våld mot äldre hustrur, eller mot hustrur som var sjuka eller handikap-
pade räknades det som en försvårande omständighet och sannolikheten ökade 
för att våldet skulle definieras som ”cruel”. Detsamma gällde om hustrun var 
gravid, låg i barnsäng eller var nyförlöst.226 Våldets legitimitet villkorades även 
av en föreställning om att mäns uppförande i äktenskapet skulle anpassas till 
hustruns sociala position, eftersom hennes ekonomiska välstånd och status an-
sågs vara viktiga kriterier för hur hon borde behandlas av sin make.227  

––––––––– 
223   Foyster, 2005, s. 39–71; se även t ex Ferguson Earle, 2005, s. 300–301; Eriksson 2003, s. 158–159.   
224   Jfr. Phillips 1988, s. 338.  
225   Foyster, 2005, s. 44. 
226   Foyster, 2005, s. 62. 
227   Foyster, 2005, s. 73, 82.  
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Hur gränsdragningarna mellan det legitima och illegitima våldet förändrats 
över tid har analyserats i ett flertal andra historiska undersökningar av mäns 
våld mot hustrur. Exempelvis har visats att kriterierna för vad som inkluderades 
i begreppen ”cruelty”, ”cruel violence” och ”spousal/marital cruelty” successivt 
omvandlades över tid. Den övergripande bilden från en i huvudsak brittisk kon-
text ger vid handen att lagen och de rättsskipande instanserna i princip enbart 
inkluderade fysiskt och grovt våld i definitionen av ”marital cruelty” vid mitten 
av 1600-talet, men att kategorin under senare delen av 1700-talet och under 
1800-talet vidgades till att inrymma även hot om våld, frihetsberövande och 
materiell och ekonomisk försummelse. Parallellt tillmättes också våldets kon-
sekvenser och effekter en allt större vikt när gränserna mellan vad som ansågs 
acceptabelt och oacceptabelt drogs.228  

Framemot mitten av 1800-talet bidrog även föreställningar om klass till att 
förskjuta gränsdragningarna för vad som betraktades som ”cruel violence”. 
Följden blev bland annat att fysisk hustrumisshandel betraktades som förbehål-
len arbetarklassen, samt – som en följd därav – att våldet ansågs mer allvarligt 
och bedömdes hårdare när män ur högre samhällsklasser riktade det mot sina 
hustrur. Förändrade föreställningar om kvinnlighet medförde också att mäns 
våld ansågs svårare att uthärda och leva med för sköra och förfinade över- och 
medelklasshustrur, än för hustrur ur lägre klasser som konstruerades som mer 
härdade, tåliga och robusta. Följaktligen kom domare att bedöma mäns våld 
olika med hänsyn till klass, så att våld mot hustrur som ansågs acceptabelt i en 
klass fördömdes i en annan.229  

Flera historiker har visat att våldet inte kunde definieras som ”cruel” eller il-
legitimt förrän både mannens och kvinnans handlingar och beteenden rannsa-
kats och värderats. För våldsutsatta hustrurs del innebar det att även deras per-
––––––––– 
228   Se t ex  Hammerton, 1992, s. 124–129 som argumenterar för att det var först på 1860-talet som  
konsekvenserna av mäns våld – på exempelvis hustrurs fysiska, psykiska och ekonomiska välbefinnan-
de – tillmättes betydelse i bedömningarna av äktenskapligt våld; jfr. Foyster som med en emfas på hi-
storisk kontinuitet bland annat argumenterar för att synen på vad som utgjorde ”cruel violence” redan 
under 1700-talet inkluderade bland annat konsekvenser av äktenskapligt våld  – såsom ekonomiskt och 
mentalt lidande – och följaktligen inte enbart fysiskt och grovt våld, Foyster, 2005, kap. 1;  För tyska 
förhållanden visar historikern David Sabean att en markant förändring i synen på äktenskapligt våld 
ägde rum efter 1820 – under inflytandet av en framväxande känslodiskurs – som bland annat tog sig 
uttryck i att hustrurs klagomål inför kyrkliga myndigheter tilltog, och att anklagelser om mäns fysiska 
våld allt oftare inkluderade även hot och verbala förolämpningar, Sabean, 1990, s. 130–132; För eng-
elska förhållanden menar Joanne Bailey att den juridiska definitionen av vad som inkluderades i be-
greppet ”cruelty” vidgades under andra hälften av 1700-talet, samtidigt som alltfler manliga beteenden 
kategoriserades som ”cruel” i kyrkliga domstolar. Under perioden 1660–1750 beskrev hustrur mäns 
våld som barbariskt och livshotande, men efter 1750 inkluderade de även lindrigare fysiskt våld och 
verbala hot i sina berättelser, Bailey, 2003, s. 124; I en analys av hur mäns våld mot hustrur hanterades 
i världsliga domstolar i Storbritannien menar Doggett att det var i början på 1800-talet som definitio-
nen av ”cruel” vidgades till att exempelvis omfatta hot om våld, samt att föreställningen om ”mental 
cruelty” började utvecklas först vid mitten av seklet, Doggett, 1992, s. 32. 
229   Foyster, 2005, s. 76 ff; jfr. Phillips, 1988, s. 341. 
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sonligheter och ageranden – både före, under och efter själva våldshandlingen – 
togs med i bedömningen av våldet. För att få rättens och omgivningens sympa-
tier måste de bevisligen ha levt upp till bestämda förväntningar kopplade till 
både sitt kön och sin klass.230  

I en studie av kvinnors rätt under stormaktstiden menar historikern Åsa Sjö-
gren Karlsson för svenskt vidkommande att husagans legala karaktär – det vill 
säga mannens rätt att aga sin hustru inom vissa ramar, i uppfostrande syfte – 
försvårade gränsdragningarna mellan legitimt och illegitimt våld i praxis. Efter-
som mannens överordning i äktenskapet var lagstadgad och gav honom rätt att 
utöva makt över hustrun, även med hjälp av våld, menar hon att den gifta kvin-
nans rättsskydd var svagare när hon utsattes för makes våld än när det härrörde 
från en främling.231 Att det var svårt för hustrur att skydda sig från mäns över-
grepp när de ägde rum inom äktenskapets hägn tydliggörs även i Sjögren-
Karlssons studie av att ingen av männen i hennes undersökta fall blev dömda 
för misshandel enligt såramålabalken – trots att de utsatt sina hustrur för grovt 
våld.232 Sannolikheten att mäns våld i äktenskapet drogs inför rätta var liten, 
menar hon. Om, och när den offentliga rättvisan ändå ingrep hade mannens 
våld oftast gått mycket långt, och varit mycket omfattande – vilket återspeglas i 
fallen, och deras berättelser om grovt våld.233 

Även i historikern Ann-Catrin Östmans analys av hur kyrkorådet hanterade 
fall av osämja och mäns våld i 1700-talets Österbotten framträder att det var 
ovanligt att mäns våld fördes vidare för rannsakning och dom vid häradsrät-
ten.234 I fallen av osämja finner hon att det inte var mäns våld mot hustrur som 
lyftes fram som det centrala av kyrkorådet. Våldet definierades istället i köns-
neutrala termer, som osämja eller oenighet, vilket gjorde båda makarna ansva-
riga för våldet.235 Trots detta relationella synsätt på mäns våld, och betoningen 
av ömsesidighet när makarna tillskrevs ansvar för våldet, finner Östman i likhet 
med andra forskare att det största ansvaret för den äktenskapliga osämjan och 
––––––––– 
230   Se t ex Foyster, 2005, s. 88 ff; Bailey, 2003; s. 117; Clark, 2000, s. 27; Hammerton, 1992, s. 123, 
172; Gordon, 1989, s. 276; Tomes, 1978, s. 338 f; Chambers, 1999, s. 40.   
231   Jfr Marja Taussi Sjöberg som för svenskt 1600-tal menar att husbondens rätt att aga sin hustru och 
sitt tjänstefolk fick till följd att de fall av kvinnomisshandel som rättsliggjordes främst rörde hans våld 
mot andra mäns kvinnor, såsom hustrur, döttrar och pigor, Taussi Sjöberg, 1996, s. 140; Historiker har 
visat att det även för senare tidsperioder och i andra kontexter var vanligare både att kvinnor använde 
våld, samt anmälde det när de utsattes av andra män än deras makar. Eftersom mäns våld mot hustrur 
var mer accepterat än våld mot utomstående kvinnor var det dessutom vanligare att lokalsamhällets in-
vånare ingrep för att avvärja våldet i det senare fallet, se t ex Tomes 1978, s. 335 f. .   
232   Sjögren Karlsson, 1998, s. 164. 
233   Sjögren Karlsson, 1998, s. 160.  
234   Östman, 2001, s. 78–81; till skillnad från Östman som finner två fall där mäns misshandel av hust-
rur fördes vidare till häradsrätten finner Lindstedt Cronberg inte ett sådant agerande i något av hennes 
sju analyserade fall av hustrumisshandel inför kyrkoråd i Lunds stift vid mitten av 1800-talet. Kyrkorå-
det uppmanade istället alltid misshandlade hustrur att återvända till hemmet och äktenskapet, efter att 
mannen avkrävts löften om att avhålla sig från våld, Lindstedt Cronberg 2009, s. 134 ff. 
235   Östman, 2001, s. 75 ff; se även Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133 f, s. 136.  
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våldet ändå tillskrevs hustrun. Eftersom hennes olydnad och bristfälliga uppfyl-
lande av äktenskapsplikterna var ett brott mot den hierarkiska ordningen i äk-
tenskapet betraktades det som en större överträdelse mot den gudomliga ord-
ningen än mannens våld.236  

Historiker som undersökt hustrumisshandel i Sverige under medeltid och ti-
digmodern har också visat att mäns våld mot hustrur varken var ett självklart 
eller accepterat fenomen, vare sig i den dåtida kulturen eller i den rättsliga disk-
ursen.237 Exempelvis finner historikern Malin Lennartsson att inget i hennes ma-
terial från Växjö domkapitel tyder på att hustrumisshandel var utbrett eller att 
hustrur stillatigande behövde acceptera makars misshandel under 1600-talet.238  

I de äktenskapsmål från Uppsala domkapitel som analyserats av historikern 
Andreas Marklund framträder däremot hustrumisshandel som ett konstant pro-
blem under hela perioden 1770–1834239, men också en förändring över tid be-
träffande sättet att tala om våldet. Under 1700-talet och början av 1800-talet 
finner Marklund att våldet osynliggjordes genom formelliknande och klichéar-
tade formuleringar, såsom ”hugg och slag” och ”genom sin hårdhet”.240  

Under 1820- och 1830-talen skedde dock en förändring i riktning mot mer 
utförliga och detaljerade beskrivningar av våldet, redogörelser för tid och plats 
för våldshandlingen, tillvägagångssätt, tillhyggen och skador.241 I tolkningen av 
dåtidens syn på våldets legitimitet kan Marklund hänföras till de historiker som 
menar att gränsdragningen mellan vad som konstituerade aga och obefogat våld 
var oklar i praktiken. Generellt sett finner han dock att myndigheterna uttryckte 
ett ogillande inför husbönders våld – oavsett om det riktades mot hustrur, tjäns-
tefolk eller egna barn – vilket delvis kan bero på att det våld de hade att hantera 
redan tidigare hade överskridit gränsen för det godtagbara. Så länge mäns våld 
mot hustrur syftade till att upprätthålla en god hushållsordning och inte hotade 
eller underminerade den var våldet sannolikt accepterat, enligt Marklund.242 På 
så sätt kunde mäns våld betraktas som en olycklig men samtidigt nödvändig åt-
gärd mot vad som ansågs vara oregerliga och uppstudsiga hustrur.  

I en undersökning av hur hushållskonflikter hanterades inför kyrkorådet i 
Bjuråker i Hälsingland under perioden 1750–1850 finner historikern Rose-
Marie Fiebranz att den vanligaste konfliktorsaken var misshandel och våld-
samheter – trots att husbonden ännu hade rätt att utöva ”måttelig husaga”. Så-
ledes utgjorde kyrkorådet en viktig instans för att avgöra var gränsen för denna 

––––––––– 
236   Östman, 2001, s. 76 ff, 81; se även Liliequist, 2001, s. 102  f; Fiebranz, 2002, s. 8–16; Lindstedt 
Cronberg, 2004, s. 98 ff. 105 ff.; Eriksson, 2003, s. 158 ff.  
237   Österberg & Lindström, 1988; Sandén, 2005, s. 180–190, s. 198; Hansen, 2006, s. 90–94.   
238   Lennartsson, 1999, s. 251–252; se även Lennartsson, 2004.   
239   Marklund avgränsar sig mer precist till en analys av äktenskapsmål under perioderna 1770–1774, 
1800–1804 och 1830–1834, Marklund 2004, s. 27.    
240   Marklund, 2004, s. 47.  
241   Marklund, 2004, s. 50. 
242   Marklund, 2004, s. 46 f. 
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skulle dras. Fiebranz intryck är att både kyrkorådet och lokalsamhället uppvi-
sade en relativt låg tolerans för husböndernas rätt att aga sina underlydande.243 
Vad denna tolkning baseras på är emellertid något oklart eftersom den i viss 
mån motsäger en annan av Fiebranz tolkningar. Enligt denna, menar hon, kun-
de män få förståelse inför kyrkorådet när de hävdade sin rätt att tillrättavisa 
olydiga hustrur med fysiskt våld – både under 1700-talet och vid mitten av 
1800-talet. Fiebranz slutsats är att husbondemakten var en ”reell företeelse” 
under hela perioden, som bland annat uttrycktes genom hustrumisshandel och 
att män i kyrkorådets förhör öppet uttryckte krav och förväntningar på hustrurs 
lydnad, bistånd och uppassning.244 

Även historikern Marie Lindstedt Cronberg som genomfört den hittills enda 
systematiska studien av hustrumisshandel i en svensk 1800-talskontext,245 me-
nar att husbondeväldet var intakt åtminstone fram till mitten av seklet – då den 
gifte mannens rätt att använda fysiskt våld mot underordnade ifrågasattes poli-
tiskt, och det ägde rum en förändring i synen på hustrumisshandel på en norma-
tiv nivå.246 Lindstedt Cronberg finner att perioden kännetecknas av en ambiva-
lent inställning till mäns våld mot hustrur. Å ena sidan fördömdes hustrumiss-
handel undantagslöst av myndighetsutövande personer såsom präster och do-
mare på de offentliga arenor där våldet hanterades och kommenterades. Å 
andra sidan betraktades inte mäns våld mot hustrur som annat våld och bestraf-
fades inte explicit före 1861, annat än i de ovanliga fall när straffrättsligt åtal 
väckts mot mannen. Husbondemakten och lagen fram till 1861 års förordning 
medförde dock inte nödvändigtvis att lindrigare och tillrättavisande våld upp-
fattades som legitimt, menar Lindstedt Cronberg. Snarare utgjorde det ”en grå-
zon” som medförde att våldsutsatta hustrur sannolikt inte hade några möjlighe-
ter att rättsliggöra våld som inte var grovt.247 

Parallellt med fördömanden av mäns våld finner Lindstedt Cronberg i likhet 
med tidigare forskning en våldsförståelse, enligt vilken drabbade hustrur själva 
ansågs ha bidragit och gjort sig skyldiga till makars våld – genom bristande 

––––––––– 
243   Fiebranz, 2002, s. 288 f.  
244   Fiebranz, 2002, s. 356. 
245  I förteckningen över de äktenskapsmål och rättsfall som utgör grund för den empiriska under-
sökningen framkommer att Lindstedt Cronbergs analys mer precist baseras på fall från perioden 1838–
1875. Analysen av kyrkorådens hantering av hustrumisshandel i Lunds stift baseras på 7 fall från peri-
oden 1845–1867. Analysen av hustrumisshandel inför domkapitlet i Lund baseras på 10 fall från perio-
den 1840–1857. Undersökningen av hur ”osämja i äktenskapet” hanteras i 1800-talets rättspraxis utgår 
från 6 fall. Vid vilken tidpunkt de hanterades framkommer enbart i två av fallen från 1838 respektive 
1856. De sju undersökta fallen av rättsliggjord misshandel, åtalade som hustrumisshandel, härrör från 
perioden 1850–1875, med en tonvikt på perioden från slutet av 1860-talet till mitten av 1870-talet, d v 
s efter lagändringen 1861. De fyra fallen av mord och dödligt våld mot hustrur inför världslig rätt här-
rör från åren 1851, 1858, 1867 och 1872, Lindstedt Cronberg, 2009, bilaga över makar som förekom-
mer i äktenskapsmålen, s. 316 f.          
246   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 42 samt kap. 6.  
247   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 294 f, citat s. 294.  
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lydnad och underordning i äktenskapet. Denna våldsförståelse framträder tydli-
gast när mäns våld mot hustrur hanterades som ”osämja i äktenskapet” i de 
kyrkliga instanserna, och ibland inför den världsliga rätten.248 Våldet intog var-
ken någon särställning i bedömningen av makarnas osämja, eller hanterades 
som en straffbar kriminell handling. Tvärtom osynliggjordes mäns våld bakom 
begrepp som ”osämja”, ”kiv” och ”oenighet”, vars relationella innebörder pla-
cerade ansvaret och skulden hos båda makarna.249 De kyrkliga ämbetsmännen 
fördömde alltid fysiskt våld och avkrävde våldsamma män löfte om att avhålla 
sig från hustrumisshandel, men betraktade alltså inte våldet som mer klander-
värt än andra handlingar såsom hustrurs bristande underordning. Resultatet av 
de kyrkliga ämbetsmännens varningar och förmaningar till båda makarna om 
bättring i äktenskapet blev därmed att mäns våld mot hustrur varken ansågs 
särskilt stigmatiserande eller diskvalificerande.250 

Som vi kan se av forskningsläget ovan har det under senare år framträtt en 
forskningsinriktning som gett exempel på mer komplexa, och mindre harmoni-
serande analyser av äktenskapligt våld. I sådana studier har bland annat synlig-
gjorts att mäns våld mot hustrur inte entydigt accepterades eller fördömdes. 
Snarare var tolkningarna av våldet motstridiga och ambivalenta. Våldet kunde 
betraktas som både legitimt och illegitimt – ibland samtidigt – beroende av 
kontexten och omgivande diskurser.251  

Samtidigt som historiker visat att det hierarkiska patriarkala systemet ännu 
under 1800-talet gav gifta män en makt och rätt att använda våld mot under-
ordnade i hushållet i syfte att upprätthålla hushållsordningen, har de också visat 
att den var begränsad och villkorad. Bland lagstiftare och samhällets eliter, hos 
institutioner och individer i lokalsamhället fanns en medvetenhet om att hus-
bondemakten kunde missbrukas och att den därmed måste kontrolleras och 
ibland korrigeras. Vidare har historiker visat att den känslomässiga relationen i 
äktenskapet, makars olika intressen och resurser formade komplexa maktrela-
tioner i äktenskapet. I äktenskap, familj och hushåll fanns en social dynamik 
som medförde att mäns formellt överordnade hushållsposition och rätt att an-
vända våld inte var självklar och given, utan snarare utsatt för kritik, förhand-
lingar och utmaningar.252  

––––––––– 
248   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 296. 
249   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133 f, s. 171 ff. 
250   Lindstedt Cronberg, 2004, s. 100–104;  2009, s. 171 ff, s. 295 f; En liknande hållning till hustru-
misshandel noterar Peterson del Mar för amerikanska förhållanden i Oregon, under 1800-talet. Med en 
reservation för ett något sprött källmaterial finner han att kyrkans generella hållning till hustrumisshan-
del var att  ”[c]hurches opposed both violence against wives and women’s flight from that violence”, 
Peterson del Mar, 1996, s. 44–45, citat s. 44.   
251   Se t ex Clark, 1992; Hammerton, 1992; D’Cruze, 1998, 2000; Ferguson, 2000; Foyster, 2005; Bai-
ley, 2003; Liliequist, 2001; Östman, 2001; Eriksson, 2003, 2005, 2006; Marklund, 2004; Lindstedt 
Cronberg, 2004, 2005, 2006, 2009. 
252   Se t ex Gordon, 1989; Hammerton, 1992; D’Cruze, 1998; Bailey, 2003; Foyster, 2005. 
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Mäns våld mot hustrur – och mot andra underlydande i hushållet – möttes 
ibland med motstånd och begränsades på olika sätt, både juridiskt, socialt och 
kulturellt. Inte alltid eller främst för att ge hustrur ett utökat skydd, eller för att 
hävda deras rätt till individuell autonomi och kroppslig integritet, utan för att 
förhindra ett manligt maktmissbruk som ansågs kunna rubba hushålls- och 
samhällsordningen, och i förlängningen riskera att underminera patriarkatets 
legitimitet – både på en individuell och samhällelig nivå.253 

Äktenskapligt våld och klass 
Historiska underökningar har visat att samhällsreformatorer som diskuterade 
mäns våld mot hustrur under 1800-talet främst uppehöll sig vid de lägre klas-
serna. Trots en medvetenhet om att hustrumisshandel förekom inom alla sam-
hällsskikt konstruerades problemet inte som allmänt, utan som ett socialt pro-
blem exklusivt för arbetar- och underklassen.254  

På så sätt gjordes den borgerliga familjefasaden svårgenomtränglig – både 
för samtidens insyn och kontroll och för historikers forskning. Välbärgade män 
och kvinnor med hög social status och anseende försökte med olika medel und-
vika att bli föremål för vad de betraktade som offentliga skandaler samtidigt 
som de satte de lägre samhällsskiktens våld i fokus för statens ingripanden och 
kontroll. Bakgrunden till att klass historiskt sett varit – och alltjämt är – en vik-
tig kategori för hur äktenskapligt våld uppfattats och hanterats har sökts bland 
annat i framväxten av ett klassamhälle och i formandet av den dominerande 
borgarklassens självförståelse och familjeideologi. Denna process ägde rum i 
en kontext där franska revolutionen och andra revolutioner i Europa under 
1840-talet utspelats, socialistiska arbetarrörelser etablerats, och en allmän soci-
al oro florerade över de sociala, ekonomiska och politiska förändringar en om-
fattande industrialisering och urbanisering fört med sig. Inom de högre sam-
hällsskikten växte rädslan för ”den farliga underklassen”.255  

Följden blev att de proletariserade och arbetande klassernas kultur, sexuali-
tet och äktenskapliga relationer utsattes för en tilltagande granskning och kritik 
som resulterade i en ”moralisk panik” över tilltagande kriminalitet, alkoholism 
och allmän sedeslöshet. Moralpaniken och ”klassismen” avspeglades också i 
den diskurs som medelklassen använde sig av i formandet av sin egen självför-
––––––––– 
253   Se t ex Dobash & Dobash, 1979, s. 569; Amussen; 1994, s. 80; Clark, 1992; Eriksson, 2003, s. 158 
ff, 2006, s. 268 f; Judith Rowbotham menar att förövare av våldsbrott – oavsett typ – under den vikto-
rianska eran oftare dömdes med hänvisning till att de överskridit samhällsnormer, än till att de tillfogat 
offret skador, Rowbotham, 2000, s. 158. 
254   I polemik med historikerna Margaret Hunt och James Hammerton argumenterar Elizabeth Foyster 
för att försöken att definiera äktenskapligt våld utifrån klasslinjer inte var liktydigt med att samhällets 
elit negligerade att det var ett problem även i deras egna sociala skikt, vare sig under 1700- eller 1800-
talen i Storbritannien, se Foyster, 2005, s. 82 och där anförd litteratur. För en mer utförlig diskussion se 
i forskningsläget nedan, under rubriken  Äktenskapligt våld i offentliga diskurser och politik. 
255   Se t ex Peterson, Birgit, 1983.  
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ståelse. I denna diskurs figurerade bland annat våld som ett distinktionsmedel 
som avgränsade borgarklassen såväl uppåt, mot en dekadent och duellerande 
överklassmanlighet, som nedåt mot en brutal våldsam och förråad arbetar-
klassmaskulinitet. Våldet blev på så sätt en kategori i konstruktionen av man-
lighet, som särskiljde de råa männen från de respektabla och arbetarklassen 
från medelklassen samtidigt som den stereotypa bilden av hustrumisshandlaren 
användes som motbild i konstruktionen av ett samhällsbärande manlighetside-
al.256  

Med införlivandet av hustrumisshandel i den politiska diskursen försökte 
exempelvis den brittiska medelklassens män att förhindra arbetarklassens krav 
på en utsträckt rösträtt. Bland annat framhålls argumentet att arbetarklassmän-
nens bristande självkontroll, större aggressivitet och våldsamhet i privata rela-
tioner borde diskvalificera dem som lämpliga utövare av offentlig och politisk 
makt.257  

I en studie av ”marital violence” i Storbritannien mellan 1660–1857 argu-
menterar Elisabeth Foyster för att det var vid mitten av 1800-talet som klass 
blev en central kategori i definitionen av begreppet ”cruel violence”.258 Genom 
ett skillnadsskapande baserat på klass formades föreställningar som utgick dels 
från att äktenskapligt våld såg olika ut inom skilda sociala skikt och utövades 
på klasspecifika sätt, dels från att hustrurs klassposition avgjorde både hur de 
hanterade och påverkades av mäns våld.259  

Bakgrunden till denna förändring finner Foyster vid mitten av 1700-talet, i 
framväxten av en ”culture of sensibility” som utvecklades parallellt med me-
delklassens formering. Nya uppförandekoder som betonade etikett, höviskhet 
och känslighet medförde nya könskonstruktioner som bland annat innebar att 
föreställningen om manlig ära alltmer kopplades till mäns uppförande i hem, 
familj och äktenskap. Följden blev att det symboliska utrymmet för mäns våld i 
äktenskapet minskade när mäns rykten som makar, fäder och hushållsförestån-
dare tillmättes ökad betydelse. Synen på äktenskapligt våld förändrades och en 
större skam kom att omgärda problemet. Inte enbart därför att våldet ansågs 
vara skadligt för hustrun, äktenskapet och omgivningen, utan också för att det 
betraktades som uttryck för ett asocialt uppförande och en bristande etikett.260  

Därmed betraktades inte äktenskapligt våld längre som enbart en religiös 
och moralisk försyndelse, som kunde begås av vem som helst, utan även som 

––––––––– 
256   Se t ex. Gordon, 1989, s. 254–255; Haag, 1992, s. 465–68, s. 471 f; Hammerton, 1992, s. 57, s. 
107; Clark, 1992 s. 196–197; Historikern David Tjeder har för svenskt vidkommande visat att våld var 
ett distinktionsmedel i formerandet av det borgerliga manlighetsidealet under 1800-talet, Tjeder, 2003, 
kap. 3, 2008; se även Liliequist 2001, s. 113 ff.        
257   Clark, 1992, s. 196 f. 
258   Foyster, 2005; För perioden 1880–1960, i en amerikansk kontext, se även Gordon, 1989.   
259   Foyster, 2005, s. 72, se även Phillips 1988 s. 341. 
260   Foyster, 2005, s 66–67; jfr. Bailey, som menar att hustrumisshandel under 1700-talet alltmer asso-
cierades med andra så kallade ”anti-social ills”, och fördömdes som sådana, Bailey, 2003, s. 123.    
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en överträdelse av sociala koder för etikett och uppförande – som varierade 
mellan olika sociala grupper. Genom denna process avgränsades våldet till de 
lägre klasserna som i relation till de övre samhällsskikten konstruerades som 
ociviliserade, brutala och mer våldsbenägna. Vidare kategoriserades det äkten-
skapliga våldet utifrån olika former för våld som i sin tur associerades med oli-
ka sociala grupper. Det fysiska våldet betraktades som specifikt för den fattiga 
arbetar- och underklassen medan det mentala, psykiska våldet – såsom för-
nedrande förolämpningar och degraderande trakasserier – ansågs förbehållet 
medel- och överklassen.261  

Genom att betrakta det äktenskapliga våldet som ett socialt brott och en 
överträdelse av vad som ansågs passande blev det också möjligt att betrakta det 
som ett specifikt beteende kopplat till en särskild social grupp istället för ett ut-
tryck för en syndfull relation mellan makar i allmänhet. Det äktenskapliga vål-
det hade förvisso kontrollerats och reglerats på olika sätt långt tidigare, men 
med uppkomsten av den nya kulturella stereotypen ”the cruel husband”, som 
konstruerades som en rå, brutal och fysiskt våldsam man ur arbetarklassen, 
kunde det formuleras som ett problem som fordrade statlig kontroll, reglering 
och disciplinering av en specifik social grupp.262  

Hur historiker har tolkat förekomsten av hustrumisshandel eller synen på 
mäns våld mot kvinnor i det förgångna är avhängigt deras syfte, material och 
val av teoretiska perspektiv.263 Med en inte alltid explicit förankring i feminis-
tisk marxistisk och historiematerialistisk teoribildning placerade de tidiga soci-
alhistorikerna vanligen arbetarklassen och i synnerhet arbetarklasskvinnors er-
farenheter i fokus för analysen av äktenskapligt våld. Inte sällan analyserades 
äktenskapligt våld som en indikator på förändrade köns- och klassrelationer. 
Genom att placera in undersökningar av mäns våld mot kvinnor inom arbetar-
klassen i olika faser av industrialiseringen – såsom i övergången mellan hant-
verk, förlagssystem, tidig och senare industrikapitalism – har våld inom famil-

––––––––– 
261   Foyster, 2005, s. 79; Att liknande synsätt på våld i relation till klass förekom även i dåtidens 
Frankrike, USA och Australien ges exempel på i Phillips, 1988, s. 341. 
262   Foyster, 2005, s. 71 f.  
263   Vid genomgången av den brittiska och amerikanska social- och genushistoriska forskningen om 
äktenskapligt våld under 1800-talet kan konstateras att den genomgående utgår från ett kvinno- eller 
genusperspektiv, och vanligen använder klass som en central analyskategori. Det är emellertid slående 
hur ”religions-blind” stora delar av denna forskning är, trots att sekulariseringen inte fortskridit särskilt 
långt under 1800-talet. Kyrkan utövade ännu ett starkt inflytande över äktenskapsideologin och makars 
sammanlevnad och religiositeten hade fortfarande en stor betydelse för människors moralsyn allmänt. 
Att källmaterialet som utgör grund för nämnda forskning vanligen består av protokoll från den världs-
liga rättskipningens arenor förklarar inte varför kyrkans syn på äktenskapligt våld eller makarnas reli-
giösa plikter gentemot varandra i äktenskapet så sällan diskuteras, vilket får till följd att viktiga dimen-
sioner av äktenskaplig oenighet och våld går förlorad; för en skarpsinnig diskussion om konsekvenser-
na av en religionsblind genusforskning, se Hammar, 1998.  
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jen eller i äktenskapet företrädesvis analyserats i en kontext av proletarisering, 
industrialisering och urbanisering/migration.264  

I flera studier av hustrumisshandel har historiker visat att omvandlings-
processen av hushållet från en produktions- till en konsumtionsenhet tillsam-
mans med införandet av nya lönesystem bland annat innebar osäkra ekonomis-
ka villkor och arbetslöshet för makar ur arbetarklassen. Därutöver anses ett 
kraftigt försörjningstryck från stora barnkullar och mäns och kvinnors separata 
homosociala kulturer ha ökat mäns svårigheter att upprätthålla sin ekonomiska 
auktoritet, husbondemakt och familjeförsörjaridentitet vilket skapat ytterligare 
grogrund för en skärpt antagonism mellan könen, fler äktenskapliga konflikter, 
en ökning av mäns våld mot hustrur och ibland hustrumord.265 

Med ett mer eller mindre uttalat konfliktperspektiv har de materiella och 
kulturella gränser som formade den äktenskapliga relationen och familjelivet 
för arbetarklassen i olika lokala kontexter hamnat i förgrunden för historiska 
studier av äktenskapligt våld.266 Med ett stort mått av konsensus visar de flesta 
socialhistoriska studier av hustrumisshandel under 1800-talet att våldet vanli-
gen sammanflätades med äktenskapliga konflikter rörande arbetsdelning, eko-
nomi, konsumtion och distribution av gemensamma resurser – där missbruk av 
alkohol utgjorde ett vanligt inslag.267  

Den brittiska historikern Anna Clark har analyserat arbetarklassäktenskap 
från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Clark utgår från ett mångfa-
setterat källmaterial såsom rätts- och polisprotokoll, tidningsartiklar samt folk-
liga ballader. Utifrån en socialhistorisk ansats, med ambitionen att integrera 
klass och kön i analysen, visar Clark hur de två kategorierna på olika sätt fläta-
des samman i historien om den engelska arbetarklassens äktenskap.268 Med in-
spiration från Clarks ansats avser även föreliggande avhandling att undersöka 
hur både kön och klass formade föreställningar om det äktenskapliga våldet och 
dess legitimitet.269  

––––––––– 
264   Tomes, 1978; Ross, 1982; Clark, 1995, 2000; Hammerton, 1992, Abrams, 1996a, 1999; Ferguson, 
2000, 2005; Stansell, 1987; Haag, 1992; även en del av undersökningsperioden i Pleck 1987 och Gor-
don 1989 utgörs av en sådan kontext. 
265   Tomes, 1978, s. 331 ff; Ross, 1982, s. 581 f, Abrams, 1996a, s. 108–116; Leneman, 1997  s.39 ff; 
Warner & Lunny, 2003, s. 269 ff; Haag, 1992, s. 77 f; Roth, 1999, s. 65–89. 
266   För brittiska förhållanden se t ex Tomes, 1978; Ross, 1982; Clark, 1992, 1995, 2000; Hammerton, 
1992, särsk. kap. 1 och 2; För amerikanska förhållanden se t. ex. Stansell, 1987; Pleck, 1987; Gordon, 
1989; för franska förhållanden se Ferguson, 2000, 2005; för tyska förhållanden se Abrams, 1996a, 
1999. 
267   Se t. ex. Leneman, 1997, s. 39 ff;  D’Cruze, 2000, s. 66 ff; Ross, 1982 s. 581 ff; Clark, 1995, s. 77–
84; 2000, s. 29 f; Gordon, 1989, s. 264–271;  Peterson del Mar, 1996, s. 28 ff; Sabean, 1990, s. 129 ff; 
Abrams, 1996a, s. 111 ff.     
268   Clark, 1995, s. 1–9. 
269   Till skillnad från Clark föreligger här dock inte någon ambition att systematiskt undersöka mäns 
våldsbenägenhet i relation till yrke, eller att försöka fastställa våldets faktiska utbredning.   
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Utifrån resultat som visar att män inom traditionella hantverkaryrken utsatte 
sina hustrur för våld i högre grad än män ur den framväxande gruppen av tex-
tilarbetare driver Clark tesen att mäns benägenhet att använda våld mot sina 
hustrur varierade mellan män ur olika yrken. Clarks feministiska utgångspunkt 
är att ”the root cause” till att män använder våld mot hustrur är för att befästa 
sin överordning.270 Likafullt utgår hon från ett implicit teoretiskt antagande om 
ekonomisk deprivation som orsak till mäns våld.271  

Andra historiker som beskrivit mäns våld i arbetarklassäktenskap har inte 
alltid utvecklat en så komplex analys av det äktenskapliga våldet som Clark. Ett 
exempel är Ellen Ross som beskriver mäns våld mot hustrur bland Londons fat-
tiga i slutet av 1800-talet som ett vanligt inslag i människors vardag.272 Förtjäns-
ten med Ross analys är just att hon placerar in våldet inom ramen för det var-
dagliga livet, och betonar de juridiska och ekonomiska barriärer som fattiga 
hustrur konfronterades med när de försökte lämna våldsutövande makar.273 
Svagheten är emellertid att våldet placeras i periferin av analyserna av äkten-
skapligt våld. Intrycket som följer av Ross analys är hon betraktar mäns våld 
mot hustrur som lika givet och oundvikligt som de historiska aktörerna tycks 
göra. I likhet med flera andra socialhistoriska studier medför den svaga kopp-
lingen till teorier om kön, makt och våld att det äktenskapliga våldet riskerar att 
framställas och förklaras – och återskapas – som ett arbetarklassfenomen, som 
en oundviklig eller till och med trivial manlig praktik.    

Ett snarlikt problem färgar även historikern Björn Horgbys analys av hust-
rumisshandel i en övergripande undersökning av brottslighet i Norrköping. 
Med syftet att analysera disciplineringen av arbetarklassen under perioden 
1850-1910 argumenterar han ur ett klassperspektiv för att det ”[T]roligen var 
[det] vanligare att arbetarhustur var gula och blå på grund av sina mäns slag 
och sparkar”.274 Utan att problematisera relationen mellan arbetarklassmännens 
våld, manlighetskonstruktioner och klassrelationer, och genom att beskriva 
våldet som grovt och fysiskt på ett sätt som tangerar det burleska reproducerar 
Horgby den dåtida diskursen om äktenskapligt våld inom arbetarklassen.  

––––––––– 
270 Clark, 1995, s. 74. 
271 I en senare artikel tycks Clark emellertid ha nyanserat sin teoretiska position när hon påstår att ”[i]t 
was not only unemployement or poverty that caused domestic violence, for employed men and even 
middle-class men were known to beat their wives. Rather, the ideal of domesticity itself could excuse 
violence”, Clark, 2000, s. 29, (min kursivering); för en liknande tolkning se David Peterson som utifrån 
en iakttagbar ökning av anklagelser om hustrumisshandel i skilsmässoansökningar från Oregon, USA, 
under depressionsåren 1893–1897 argumenterar för att “[U]nemployment seemed to result in more wi-
febeating”, Peterson, 1992, s. 103. 
272   Ross, 1982 s. 576–602.  
273   En mer teoretiskt utvecklad ansats för att analysera våld som ”everyday violence”, d v s som en 
vanlig och integrerad del av människors vardagliga liv – återfinns i inledningskapitlet till D’Cruze, 
2000, s. 3–24; Begreppet ”everyday violence” har utvecklats av kriminologen Elizabeth Stanko, se 
Stanko, 1990, s. 5–7; för en mer utvecklad diskussion se min teoridiskussion i kapitel 2.   
274   Horgby, 1986, s.226.  
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Ett exempel på en fruktbar problematisering av såväl kön och klass i rela-
tion till mäns våld mot hustrur finner vi i en tidigare nämnd artikel av histori-
kern Ann-Catrin Östman. Hennes undersökning av kyrkorådet i en församling i 
finska Österbotten mellan åren 1738–1783 visar bland annat att kön flätades 
samman med social position och egendom i kyrkorådets tolkningar och hanter-
ing av osämja och mäns våld mot hustrur. Av de elva fall Östman analyserar ur 
kyrkotuktsboken framträder en majoritet av männen som obesuttna eller be-
suttna med ett lägre socialt anseende i lokalsamhället. Av fallen återfinns en-
dast en besutten man som ensam får svara för sina handlingar inför kyrkorådet. 
Denna skillnad tolkar Östman som ett uttryck för att de jordägande männens 
positioner och relationer på manliga arenor i lokalsamhället kunde ge dem ett 
större skydd från andra mäns insyn och intervention i äktenskapet än de obe-
suttna männen hade tillgång till. På så sätt kan kyrkorådet betraktas som en 
manlig arena i lokalsamhället där medlemmarna genom sitt agerande bidrog till 
att skapa skillnad mellan olika manligheter. De obesuttna männen kunde kon-
strueras som våldsamma samtidigt som äktenskaplig osämja och mäns våld mot 
hustrur inom de besuttna skikten kunde skyddas från insyn och privatiseras.275  

I en tidigare refererad undersökning av genusordning och hushållsstrategier 
visar även historikern Rose-Marie Fiebranz att i fallen rörande äktenskaps-
konflikter framträder främst makar ur jordfattiga grupper, såsom torpare, solda-
ter, hantverkare, bruksarbetare och kolare.276 Materialets dominans för den väx-
ande gruppen egendomslösa kan, enligt Fiebranz, tolkas som ett uttryck för att 
deras äktenskapliga samliv utsattes för en mer omfattande kontroll än de be-
suttna gruppernas, men också för att det fanns en verklig skillnad i hur vanligt 
förekommande svårare konflikter var i olika sociala skikt. Att de besuttna fram-
träder mindre ofta i kyrkorådsprotokollen om hushållskonflikter kan, enligt Fi-
ebranz, ses som antingen ett uttryck för att gruppen hade en högre tröskel gent-
emot anmälningar, eller att de var mer benägna att rätta sig efter prästerskapets 
enskilda förmaningar – och därmed inte hamnade inför kyrkorådet i samma ut-
sträckning som de obesuttna.277  

Historikern James Hammerton vidgar fokus i sin studie om konflikter och 
våld i viktorianska äktenskap till att inkludera både arbetarklassen och medel-
klassen. Undersökningen baseras på ett brett källmaterial av dagböcker, biogra-
fier, pjäser och romaner, men tyngdpunkten i analysen ligger på hur äktenskap-
liga konflikter och våld omtalades och hanterades på olika rättskipande arenor. 
Hammertons resultat visar att det ofta fanns en diskrepans mellan vad som utta-
lades i den offentliga diskursen om äktenskapligt våld och hur det såg ut i prak-
tiken. I strid med dåtidens (och nutidens) dominerande föreställningar om hust-
rumisshandel framträder bland annat att mäns våld mot hustrur var lika vanligt 

––––––––– 
275   Östman, 2001, s. 79 ff.  
276   Fiebranz, 2002, s. 296, s. 336.   
277   Fiebranz,  2002, s. 297. 
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förekommande, och lika grovt inom över- och medelklassen som i arbetarklas-
sen.278  

Även andra historiker har argumenterat övertygande för att äktenskapligt 
våld förekom i samtliga samhällsklasser och i samtliga skikt inom arbetarklas-
sen, oavsett yrkesgrupp.279 Oaktat det äktenskapliga våldets klassöverskridande 
karaktär har studier också visat att det tolkades, hanterades och bemöttes på 
mer klasspecifika sätt.280 Exempelvis har visats att våldsutsatta hustrur ur högre 
samhällsskikt var mindre benägna än hustrur ur lägre samhällsskikt att rätts-
liggöra hustrumisshandel. Denna skillnad har förklarats med att mer välbärgade 
hustrur var mer isolerade, saknade arbetarklasshustrurs sociala nätverk och 
hade mer av anseende, status och materiellt välstånd att förlora genom en rätts-
lig process och eventuell skilsmässa.  

I kombination med det sociala stigma som en skilsmässa innebar antas det 
därmed ha varit svårare för våldsutsatta hustrur ur högre samhällsskikt att und-
komma äktenskapligt våld.281 På liknande sätt menar Hammerton att föreställ-
ningar om respektabilitet och upprätthållandet av social distans gentemot un-
derklassen medförde att våldsutsatta hustrur ur arbetarklassens övre skikt och 
hustrur ur de lägre mellanskikten var minst benägna att avslöja och anmäla 
mäns våld, och följaktligen stod mest skyddslösa mot det.282  

Kategorier som klass och social status har även visat sig vara viktiga för 
analysen av de rumsliga och symboliska gränser som formade föreställningar 
om våldets legitimitet och dess relation till offentligt och privat.283 I några un-
dersökningar framträder exempelvis att mäns våld mot hustrur inom arbetar-
klassen både utspelades och hanterades mer öppet och offentligt än inom de 
övre samhällsskikten.284 I en undersökning av hur kvinnomisshandel och dödligt 
våld mot hustrur hanterades på olika rättsskipande arenor under perioden 1670–
1800 visar historikern Joanne Bailey att mäns våld mot hustrur i lägre sociala 
skikt var mer synligt och offentligt än inom högre samhällsskikt, samt att män 
––––––––– 
278   Hammerton, 1992, s. 104 ff.  
279   Se t. ex. Hammerton, 1992, s. 35 f;  D’Cruze, 1998 s. 65 f; Clark, 1995, s. 74 ff; Foyster, 2005, s. 
80 f; Abrams, 1999, s. 122.     
280   Se t. ex. Hammerton, 1992, s. 44–49, s. 101; Foyster, 2005, s.73–81; Pleck, 1987, s. 85; Östman, 
2001, s. 79 ff; Bladh, 2003, s. 24 ff; Phillips, 1988 s. 324. 
281   För olika tidsperioder och kontexter se t ex Gordon, 1989, s. 273; Amussen, 1994, s. 81; Abrams, 
1999, s. 122; Peterson del Mar, 1996, s. 94;  Eriksson, 2005, s. 60 f; se även Bladh vars klassanalys vi-
sar att de kvinnor som anmälde sina män för misshandel inför konsistoriet i Stockholm under åren 
1755, 1810 och 1860 nästan uteslutande kom från underklassen, och endast i ett par fall från medel-
klassen. Överklassen förekommer däremot inte i ett enda fall, vilket Bladh tolkar som ett uttryck dels 
för att de ville undvika domkapitlets noggranna granskningar av sitt privatliv, och dels för att de var 
medvetna om lagstiftningen och hur den kunde användas för att åstadkomma en snabbare skilsmässa, 
Bladh, 2003, s. 26. 
282   Hammerton, s. 50–51; se även Davis, 1984, s. 320 f. 
283   Se t. ex. Tomes, 1978, s .340 ff; Hunt, 1992, s. 23; Ross, 1982, s. 592; D’Cruze, 1998, s. 75 ff; 

Foyster, 2002, s. 403 ff; Bailey, 2006, s. 283 ff. 
284   Se t. ex. Ferguson Earle, 2005, s. 300; Bailey, 2006, s. 289 ff.   
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ur de lägre samhällsskikten var generellt mindre angelägna att dölja våld mot 
hustrur än vad som var fallet bland män ur högre samhällsskikt.285 Orsaken till 
skillnaden, menar Bailey, ska inte enbart sökas i olika boendeförhållanden – 
där de lägre samhällsskiktens boende präglades av en större öppenhet och insyn 
än de högres – utan även konstruktioner av manlighet.286  

Manlighetsidealen i de lägre samhällsskikten konstruerades i högre grad i 
relation till arbete än till hem och hushåll. Följden av detta blev bland annat att 
män ur dessa skikt som kritiserades av hustrur för misskötsel av arbete och för-
sörjning fann det mer angeläget att återupprätta sina ära och sitt rykte genom 
öppen och fysisk tillrättavisning av hustrun än att försöka dölja våldet. I de 
högre samhällsskikten fanns det däremot ett större intresse från mannens – och 
ibland även hustruns – sida att dölja äktenskapligt våld eftersom det ansågs 
skada en respektabel hushållsfasad och familjens kollektiva rykte, som i sin tur 
var viktiga förutsättningar för att mannen skulle beviljas lån och krediter, och 
kunna försörja sin familj.287 Att dölja äktenskapligt våld helt gick dock inte. På 
olika vägar sipprade det ut ur fasaderna – via hustrur, tjänstefolk och andra 
vittnen, men också genom publiceringar av rättegångsmaterial, tidningsartiklar 
och annonser i en alltmer utvidgad offentlighet.288  

Under 1800-talet utökades denna offentlighet med filantropiska verksamhe-
ter såsom Societies for Protection of Children against Cruelty (SPCC) i Stor-
britannien och USA, vars arbete inriktades mot bland annat våld, alkoholism 
och andra sociala missförhållanden i familjer. I boken Heroes of Their own Li-
ves. The Politics and History of Family Violence, utforskar historikern Linda 
Gordon familjevåldets historia, så som den formades i mötet mellan SPCC:s fö-
reträdare och medarbetare ur en vit, protestantisk över- och medelklass och de-
ras klienter som främst var fattiga immigranter till USA. Dessa möten, visar 
hon, präglades av makthierarkier baserade på bland annat klass, etnicitet och 
kön, och färgades inte sällan av fördomar och missförstånd.289  

Följden blev att exempelvis våldsutsatta hustrur bemöttes utifrån protestan-
tiska medelklassideal om kön, äktenskap och familj, som sällan var i överens-
stämmelse med kvinnornas egna behov och önskemål.290 Gordon argumenterar 
för att den sociala kontroll som medelklassen utövade genom SPCC:s verk-
samhet måste problematiseras. Hennes resultat visar att klienterna varken var 

––––––––– 
285   Bailey, 2006, s. 283–284; För andra utvecklade analyser av det äktenskapliga våldets spatiala di-
mensioner, d v s på vilka platser utomhus, i lokalsamhället och inomhus i hemmen som våldet ägde 
rum se även D’Cruze, 1998, s. 75 ff; Hammerton,1992 s. 108 ff. 
286   Bailey, 2006, s. 291.  
287   Bailey, 2006, s. 290 ff. 
288   Bailey, 2006, s. 293;  se även Foyster, 2002; Hammerton, 1992. För en analys av hur en förändrad 
lag och praxis rörande kreditväsendet i Sverige under 1700-talet medförde bland annat en större offent-
lighet och insyn i äktenskapliga konflikter se Ågren, 2006, s. 25–44. 
289   Gordon, 1989, s. 14–17. 
290   Gordon, 1989, s. 280 ff. 
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några passiva mottagare av ett stöd utformat av medelklassen eller offer för de-
ras övervakning och disciplinering. Tvärtom var det oftast klienterna själva 
som bad om intervention utifrån – i synnerhet familjens maktsvagaste: kvinnor 
och barn – från släkt, vänner, grannar, polis och representanter för SPCC:s. 
Våldsutsatta hustrur underkastade sig inte passivt organisationen och dess före-
trädare. Snarare visar Gordon att de aktivt försökte påverka sin situation och 
forma den hjälp de erbjöds utifrån från vad de själva ansåg viktigt och värde-
fullt. På så sätt omvandlades SPCC från en organisation som initialt inriktades 
på våld mot barn till att sedermera inkludera även hustrumisshandel i sin prak-
tik och i definitionen av familjevåld.291  

Med Gordons studie, som i flera hänseenden utgör en hörnsten i historiogra-
fin om familjevåld, orienterades forskningen mot ett mer explicit teoretiserande 
av genus och våld som kulturella kategorier och sociala maktasymmetrier. 
Forskningsläget visar emellertid att klass fortsatte att vara en central analys-
kategori i den historiska forskningen om mäns våld mot kvinnor inom äkten-
skapet och familjen.  

Äktenskapligt våld på rättens arenor 
Historien om mäns våld mot hustrur är som vi sett ovan en historia präglad av 
både klass och kön. Denna historia har också i mycket handlat om juridiska in-
terventioner mot hustrumisshandel som synliggjort spänningen mellan hur hus-
bondemakten å ena sidan fördömts och förändrats och å andra sidan hur den le-
gitimerats och upprätthållits – genom samhälleliga strukturer, kulturella diskur-
ser och aktörers handlingar. Trots att mäns våld mot hustrur i viss mån och för 
vissa syften var sanktionerat inom lagens råmärken under större delen av 1800-
talet och i de flesta västeuropeiska länder, rannsakades och rättsliggjordes vål-
det ibland. Då hade våldet vanligen överskridit gränserna för vad som ansågs 
vara legitimt, godtagbart och uthärdligt – inte minst ur den anmälande hustruns 
perspektiv. Likafullt har historiker övertygande argumenterat för att det mesta 
äktenskapliga våldet aldrig hamnade inför rätta, och att brottet följaktligen – då 
som nu – präglades av höga mörkertal.  

Oavsett perspektiv ger historiker en tämligen samstämmig bild av synen på 
kvinnomisshandel under 1800- och början av 1900-talet. Bland annat har kon-
staterats att den existerande lagstiftningen var ett trubbigt redskap för kvinnor 
att använda sig av i hävdandet av sin rätt och sällan gav något skydd mot mäns 
våld. Likaså verkade en restriktiv och religiöst präglad lagstiftning angående 
skilsmässor försvårande för de hustrur som varaktigt försökte undkomma ma-
kars våld. Därutöver försvårades hustrurs möjligheter att rättsliggöra mäns våld 
av en mängd andra skäl som kunde handla om alltifrån upplevda skamkänslor, 

––––––––– 
291   Gordon, 1989, Introduction / vii, s. 291; 1992. 
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svårigheter att försörja sig ekonomiskt, rädsla för mäns repressalier och ett upp-
trappat våld etc.292 

Trots dessa svårigheter drog en del hustrur av olika skäl mäns våld inför 
domstolar, kyrkliga myndigheter och andra officiella instanser i lokalsamhället 
där makarna rannsakades och deras berättelser om våld avhördes och nedteck-
nades jämsides med vittnesmålen.  

Hur officiella personer och institutioner ingrep mot äktenskapligt våld och 
hur den formella kontroll som omgärdade oeniga makar och äktenskapligt våld 
i lokalsamhället såg ut varierade beroende av kontexten. Dock började det van-
ligen med att någon person i omgivningen eller hustrun själv vände sig till det 
lokala prästerskapet, till lokala domstolar eller andra institutioner med en an-
mälan.293 

Oberoende av perspektiv ger många historiker en relativt likartad bild av 
hur mäns våld mot hustrur hanterades och omtalades i rättspraxis under 1800-
talet. De har bland annat visat att det ofta fanns en diskrepans mellan vad la-
garna stadgade om mäns våld mot hustrur och hur de tillämpades i praktiken. 
Från olika tidsperioder och kontexter har visats att föreställningar och normer 
om kön och äktenskap hade en central betydelse för hur äktenskapligt våld upp-
fattades, hanterades och bedömdes av representanter för de samhälleliga insti-
tutioner som hade att hantera det. Undersökningar av både de engelska, tyska, 
franska och amerikanska rätterna visar exempelvis att det inte alltid räckte att 
våldsutsatta hustrur lade fram materiella bevis för mannens våld för att få ho-
nom dömd och bestraffad, eller för att tilldömas separation eller skilsmässa på 
grundval av äktenskapligt våld. Eftersom husbondemakten medförde en legal 
rätt att använda våld mot hustrur i tillrättavisande syfte handlade rannsakning-
arna av mäns våld ofta mer om den anmälande kvinnans agerande och hand-
lingar än om mannens, innan någon dom kunde utfärdas.  

Utifrån föreställningen om att hustrurs ”provokationer” både kunde genere-
ra och rättfärdiga mäns våld var det lika viktigt att utsatta hustrur kunde över-
tyga rätten om att de inte gjort sig skyldiga till eller var förtjänta av mäns våld 
genom att ha provocerat fram det. Om hustrun inte lyckades frånhända sig an-
––––––––– 
292   Se t. ex. Gordon, 1989, s. 271 ff, 279; Clark, 2000, s. 30 ff; Hammerton, 1992, s. 40, 44, 56; Lind-

stedt Cronberg, 2009, s. 177, 300 f.   
293   Generellt går det att konstatera att socialhistoriker som studerat äktenskapligt våld under 1800- och 
1900-talen företrädesvis använt sig av material från olika instanser i det världsliga rättssystemet (t ex 
polisdomstolar, magistratens domstolar i städer och högre domstolar), medan familjehistoriker och his-
toriker som studerat skilsmässor som ingång till äktenskapligt våld under 16-, 17- och 1800-talen an-
vänt sig av kyrkligt material från bland annat konsistorier och skilsmässodomstolar. Orsaken är att äk-
tenskapliga konflikter och ansökningar om skilsmässa som hanterades på kyrkliga arenor ofta hade in-
slag av mäns våld mot hustrur, även när fysiskt våld eller ”cruelty” inte utgjorde den primära grunden 
för ansökan om skilsmässa. Utöver material från kyrkliga och rättsliga arenor har några socialhistoriker 
använt sig av material från välgörenhetsorganisationer och andra sociala organisationer som kom i kon-
takt med hustrumisshandel, i analyser av mäns våld mot hustrur för senare delen av 1700-talet, 1800- 
och 1900-talen, se t ex Pleck, 1987; Gordon, 1989; Eueler, 2000; Smith, 2007. 
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klagelser om provokation, och mannen kunde övertyga rätten om att han använt 
våld i tillrättavisande syfte för att hustrun bröt mot äktenskaps- och hushålls-
plikter, eller på andra sätt överskred normerna för kvinnlighet, ansågs hustrun 
vanligen ha gjort sig förtjänt av våldet, och ha sig själv att skylla för att hon 
drabbats av det.294  

Vad som betraktades som ”provokationer” varierade, men handlade i grun-
den om att hustrun på olika sätt underlåtit att underordna sig sin man och där-
med uppträtt på ett sätt som ansågs trotsigt, olydigt, självsvåldigt etc. I sådant 
fall kunde både vittnen och rättens företrädare anse att hustrun hade sig själv att 
skylla för det våld hon utsatts för. Följden blev inte sällan att rättens sympatier 
för hustruns uteblev, att de uppmanade henne till bättring och att våldsankla-
gelsen föll.295 Enligt flera brittiska historiker medförde dock en successivt 
minskad tolerans för våld under 1800-talet att domstolarna definierade alltfler 
former av äktenskapligt våld som illegitima, och att mäns maktmissbruk och 
våld mot hustrur fördömdes på en bredare front. Ett märkbart resultat vid mit-
ten av seklet anses vara att hustrurs provokationer inte längre sågs som en för-
mildrande omständighet i bedömningarna av äktenskapligt våld.296  

Flera undersökningar har övertygande visat att även manlighetskonstruktio-
ner, mäns förmåga att försörja sin hustru och familj samt deras övriga vandel i 
hushållet och lokalsamhället hade betydelse för rättens hantering och bedöm-
ning av äktenskapligt våld.297  

I den, så vitt känt, första historiska undersökningen av hustrumisshandel har 
historikern Nancy Tomes studerat mäns våld mot kvinnor i arbetarklassäkten-
skap i London under perioden 1840–1890. Genom en analys av rättsprotokoll 
från magistratens domstolar menar hon sig kunna belägga att det under perio-
den ägde rum en reell förändring i arbetarklassmännens våldsbeteende som re-
sulterade i en faktisk nedgång i antalet kvinnomisshandelsfall. 

Vidare menar hon att hustrur fick betala för denna nyvunna frihet från mäns 
våld med en relativ maktförlust i familjen, en ökad isolering och anpassning till 

––––––––– 
294   För en brittisk kontext se t. ex. Tomes, 1978, s..338 ff; Hunt, 1992, s. 18 ff; för en amerikansk kon-
text se t ex Edwards, 1999, s.763 ff; för en tysk kontext se Abrams, 1999, s. 122;  för en fransk kontext 
se Ferguson Earle, 2005, s. 296 ff.    
295   Se t. ex.  Bailey, 2003, s. 114 ff; Doggett, 1992, s. 31 f; Clark, 2000, s. 33 f; Abrams, 1999 s. 120 f.   
296   Se t. ex. Wiener, 2004, s. 4 ff; Hammerton, 1992, s. 164–169; Tomes, 1978, s. 340–345; För för-
hållandena i Skottland hävdar emellertid Annemarie Hughes att de skärpta attityderna till mäns våld 
mot hustrur som uttrycktes i lagstiftningen under 1800-talet och början av 1900-talet varken avspegla-
des i offentliga diskurser eller i rättspraxis. Följaktligen fortsatte hustrurs provokationer att vara en 
verksam omständighet i rannsakningarna av hustrumisshandel, jämte en oförminskad risk för hustru-
misshandlare att bli fällda och bestraffade, Hughes, 2008 s. 1–40.   
297   För studier av hustrumisshandel som visat att stereotypa föreställningar om hustrumisshandlaren 
och kategorier som klass, etnicitet och ras spelat in i bedömningar av mäns våld mot hustrur i olika 
kontexter se t ex Edwards, 1999; Gordon, 1989;  Tomes, 1978; Abrams, 1996a, 1999; Chambers, 1999. 



 88

en respektabilitet som influerats av medelklassens värderingar.298 Utifrån Tomes 
förklaringsförsök berodde nedgången i antalet domar av hustrumisshandel un-
der perioden delvis på förbättrade boendeförhållanden för arbetarklassen vilket 
ledde till en minskad insyn i privatlivet. Parallellt och sammanhängande med 
förändringen antas även höra en minskad social kontroll i lokalsamhället, en 
minskad benägenhet hos offren att anmäla på grund av att skam alltmer omgär-
dade kvinnomisshandel och för att hustrur blev mer ekonomiskt beroende av 
män.299  

Trots att många historiker sedan dess följt Tomes tolkning har den inte fått 
stå oemotsagd. Utan att ifrågasätta att antalet anmälningar av hustrumisshandel 
minskade under perioden, menar exempelvis Hammerton att de förändringar av 
lagen, äktenskaps- och manlighetsideal och normerna rörande äktenskapligt 
våld som kan iakttas under perioden inte behöver tyda på att mäns våldsbeteen-
de faktiskt förändrades; lika lite som nedgången av antalet domar behöver mot-
svara en reell minskning av mäns våld mot hustrur.300  

Det som förändrades under perioden 1840–1890 var inte mäns våldsutöv-
ning mot hustrur utan diskursen om äktenskapligt våld, enligt Hammerton. Äk-
tenskapsidealet och synen på äktenskapligt våld ändrades i riktning mot att män 
och manlighet definierades som problemets kärna. Hustrumisshandlaren kriti-
serades allt skarpare, och representerades som resultat av en förlegad och oöns-
kad aggressiv maskulinitet på tvärs med det framväxande idealet om komp-
anjonäktenskap. I polemik med tidigare forskning tolkar Hammerton dock inte 
denna förändring som ett uttryck för att det verkligen ägde rum en övergång 
från ett patriarkaliskt äktenskapsideal till ett ”companionate”, det vill säga ett 
mer komplementärt, jämlikt och känslobetonat äktenskapsideal. Hans analys av 
bland annat äktenskapsmål och rättsfall stödjer inte en sådan dikotomisk upp-
ställning och linjär förändring, utan visar att de båda idealen existerade paral-

––––––––– 
298   Tomes, Nancy, 1978 s. 338 ff; Hammerton stödjer Tomes tolkning om en nedgång i antalet domar 
rörande hustrumisshandel i slutet av 1800-talet, men frågar sig huruvida den representerar en reell 
minskning av brottet – vilken han menar är omöjlig att belägga, Hammerton, 1992, s. 39; i en under-
sökning av hustrumisshandel i London under perioden 1870–1914 menar Ellen Ross utifrån antagan-
den om höga mörkertal, utökade möjligheter till skilsmässa och samtida observatörers utsagor att mäns 
våld mot hustrur ökade både före och efter första världskriget, Ross, 1982, s. 591; i en annan studie 
som försöker fånga våldfrekvensen i nära relationer, men för amerikanska förhållanden, har Elizabeth 
Pleck analyserat mord inom familjer från medeltidens England till 1900-talets USA. Pleck’s resultat 
stödjer inte hypotesen om att västerländska moderna samhällen är mindre våldsamma än de förmoder-
na, utan uppvisar istället en trend liknande den som gällde för mord generellt, med en gradvis nedgång 
under 1700-talet som följs av en successiv uppgång från början av 1900-talet, Pleck, 1987, s. 218 ff; 
jfr. David Peterson del Mar som i en undersökning av äktenskapligt våld i USA under perioden 1850–
1950 finner att mäns våld mot hustrur fluktuerar över tid från en relativt hög nivå under 1850-talet till 
en minskning på 1890-talet, för att därefter öka igen på 1920-talet, Peterson del Mar, 1996.   
299   Tomes, 1978, s. 338 ff. 
300   Hammerton, 1992, s. 39. 
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lellt. Under ytan av det komplementära mer jämlika äktenskapsidealet fanns 
den patriarkala närvaron.301  

Studier av hur lokala brittiska domstolar hanterade äktenskapligt våld under 
1700- och 1800-talen har bland annat visat att den rättsliga hanteringen och be-
dömningen av hustrumisshandel varierade avsevärt mellan olika domstolar, och 
i hög grad var avhängiga synsättet hos den enskilde domaren och rättens övriga 
representanter. Istället för strikta och konsekventa tillämpningar av lagen an-
vände domstolen ofta sin makt för att få till olika slags uppgörelser mellan ma-
karna som de själva betraktade som rättvisa och praktiska. Följden av att dom-
stolarnas representanter utgick mer från egna normativa föreställningar om äk-
tenskap och outtalade kriterier för våldets gränser än från lagens stadganden 
blev att rättstillämpningen var tämligen godtycklig och att straffen för hustru-
misshandel varierade från fall till fall.302 I jämförelse med rättspraxis i andra 
länder menar Lindstedt Cronberg att domstolarnas rättstillämpning vid fall av 
hustrumisshandel under 1800-talet i Sverige var mer konsekvent och förutsäg-
bar. Vid åtal för hustrumisshandel fälldes männen i regel för brottet om bevis-
ning förelåg, utan att hustrun behövde framställas som ett rent offer.303 

Flera historiska undersökningar av äktenskapligt våld har utifrån olika per-
spektiv undersökt inte enbart hur lagar och andra strukturer försvårade för 
våldsutsatta hustrur att formulera sina erfarenheter, behov och intressen, utan 
också vilket diskursivt och institutionellt utrymme det fanns för dem att ut-
trycka sina önskemål och få sina krav tillgodosedda inför rätten och andra insti-
tutioner där äktenskapligt våld hanterades.304 I vilken utsträckning lagar om äk-
tenskapligt våld och diskurser rörande kön, våld och äktenskap formade vålds-
utsatta hustrurs utsagor inför rättsskipande och sociala institutioner, och där-
med vilka möjligheter de hade att påverka och förändra dessa, och sina egna 
liv, är emellertid omdiskuterat – både empiriskt och teoretiskt.305  

Införandet av en skärpt lagstiftning mot äktenskapligt våld, strängare straff 
eller nya former för samhällelig intervention – såsom ett utbyggt polisväsende 
– ledde inte självklart till ett större skydd för våldsutsatta hustrur. Tvärtom 
kunde insatserna verka i försämrande riktning för hustrurs möjligheter att var-
aktigt undkomma mäns våld. Bland andra har Clark visat att de skärpningar av 
––––––––– 
301   Hammerton, 1992, s. 2 f, s. 169; David Sabean finner att en liknande process ägde rum i Tyskland 
under perioden, som kännetecknades av att mäns våld mot hustrur successivt avvisades som ett legitimt 
sätt att inskärpa manlig auktoritet i äktenskapet, och att män som våldförde sig på sina hustrur ansågs 
vara okontrollerade, avvikande och extrema karaktärer som borde underkastas statens kontroll. Sabean, 
1990, s. 168. 
302   Se t. ex. Smith, 1992, s. 35 f; Phillips, 1988, s. 332 f; Tomes, 1978, s. 338 ff; Clark, 1992, s. 203. 
303   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 250, s. 298. 
304   Se t ex Clark, 1992; D’Cruze, 1998, kap. 4; Gordon, 1989, kap. 8. 
305   Se debatten mellan Linda Gordon och Joan Scott; Scott, Joan, ”Heroes of Their Own Lives. The 
Politics and History of Family Violence by Linda Gordon”, samt Gordons replik till Scott, i Signs, vol. 
15, 4:1990, 848 ff; Gordon, Linda, “Gender and the Politics of History by Joan Scott, samt Scotts rep-
lik till Gordon, i Signs, vol. 15, 4:1990, s. 853 ff. 
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lagstiftningen rörande hustrumisshandel som infördes i England på 1830-talet, 
vilka syftade till att ge främst arbetarklasshustrur ett utökat skydd mot mäns 
våld, medförde konsekvenser i praxis som snarast verkade i motsatt riktning. 
Orsaken till lagens begränsade effekt finner hon bland annat i att den tvingade 
hustrur att vittna mot våldsamma män, även mot sin vilja, och förbjöd dem att 
dra tillbaka sina anmälningar. I kombination med hustrurs ökade ekonomiska 
beroende av män och domares benägenhet att använda sig av medling mellan 
makar istället för att utdöma straff medförde lagen snarare att statens legitimitet 
minskade än att våldsutsatta hustrur gavs någon reell möjlighet att undkomma 
mäns våld.306 

Skärpta lagar verkade sålunda inte alltid till förmån för våldsutsatta hustrur 
och deras intressen när de tillämpades. När lag och rätt inriktades på att bestraf-
fa och disciplinera arbetarklassens män eller på att få makar att försonas genom 
medling stod det i strid med hustrurs önskemål om separation, skilsmässa och 
underhåll från våldsamma makar.307 

Såväl Clark som andra historiker har visat att de rättsliga instanserna i sina 
bedömningar av mäns våld mot hustrur tenderade att döma mer utifrån äkten-
skapsideal, samhälleliga könskontrakt och kulturella stereotyper än utifrån la-
gens intentioner. En följd blev att lagens skydd utsträcktes enbart åt de hustrur 
som ansågs uppfylla kriterierna för ett ”värdigt offer” – såsom undergiven, pas-
siv och lydig sin man – och att domstolarna stigmatiserade och bestraffade 
våldsutsatta hustrur som gav uttryck för att vara självständiga och starka.308 På 
grund av sådana stereotypa föreställningar om kön, kvinnors fortsatta ekono-
miska beroende av män och ideologin om kvinnors underordning i äktenskapet 
ledde en förändrad lagstiftning och skärpta straff under 1800-talet inte själv-
klart till en förändring av hur mäns våld mot hustrur hanterades i rättspraxis el-
ler till ett utökat skydd åt våldsutsatta hustrur.309 

Även i Tyskland, med en skilsmässolagstiftning som var den mest liberala i 
hela Europa under 1800-talet, inskärptes hustrurs sociala underordning när la-
gen tillämpades i praktiken. Trots att lagen gav våldsutsatta hustrur en möjlig-
het att offentligt kritisera mäns maktmissbruk och upplösa äktenskap på grund-
val av våld visar historikern Lynn Abrams analys av skilsmässoansökningar 
under perioden 1816–1879 att domstolarna tenderade att prioritera bevarandet 
av familjen framför att ge skydd åt våldsutsatta hustrur som individer. På så sätt 

––––––––– 
306   Clark, 2000, s. 35. 
307   Clark, 2000, s. 32; 1992, s. 7 f. 
308   Clark, 1992 s. 17; se även Tomes, 1978, s. 344; Ross, 1982, s. 591; Gordon visar att företrädare för 
SPCC:s upphöjde den kvinnliga offerrollen till en dygd, och på så sätt uppträdde mer stödjande mot de 
hustrur som underkastade sig mäns våld än de som reagerade med aggressivitet och vrede eller lämna-
de sina män, Gordon, 1989, s. 276. 
309   Clark, 1992, s. 35. 
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betraktades hustrumisshandel eller ”spousal cruelty” snarare som ett brott mot 
den äktenskapliga institutionen än som ett brott mot individen.310  

I rätten uttryckte förvisso våldsutsatta hustrur både en kritik av mäns makt-
missbruk och förhoppningar om en större ömsesidighet och likställighet i äk-
tenskapet, men det gjordes med ett språk som reproducerade föreställningar om 
familjen som en helig institution och om mäns och kvinnors äktenskapliga plik-
ter. Trots att våld ensamt utgjorde en skillnadsgrund i lagen tvingades hustrur 
att framställa sig såsom lydiga, underdåniga och skötsamma mödrar och hust-
rur – samtidigt med anklagelser om mäns kontraktsbrott i from av bristande 
försörjning, fylleri och lathet.311 

Trots en stark konsensus om att såväl lagen och andra diskurser om kön, 
våld och äktenskap under 1800-talet verkade mot våldsutsatta hustrur när de 
drog det inför rätta eller ut i andra offentligheter, märks bland många kvinno- 
och genushistoriker en ambition att problematisera våldsutsatta hustrur som of-
fer för mäns våld. I flera sådana studier har våldsutsatta hustrur analyserats som 
aktörer i våldets praktiker, som mer eller mindre reflekterande och handlande 
historiska subjekt, och inte enbart som passiva offer för en patriarkal lagstift-
ning och ett likgiltigt, diskriminerande rättsväsende. Exempelvis har historiker 
framhållit socioekonomiska förhållanden inte enbart som hinder för hustrur att 
anmäla mäns våld, utan omvänt visat att möjligheterna till förvärvsarbete och 
en egen inkomst kunde utgöra viktiga resurser för hustrurs möjligheter att bryta 
upp ur våldspräglade äktenskap.312  

I en undersökning av arbetarklasskvinnors erfarenheter av sexuellt och fy-
siskt våld under perioden 1840–1900 intresserar sig historikern Shani D’Cruze 
för de diskursiva och institutionella ramar som formade dessa erfarenheter. Ge-
nom en diskursanalys av hur berättelser om bland annat äktenskapligt våld re-
presenteras i rättsprotokoll och i tidningsrapporteringar undersöker hon hur 
gränserna för en arbetarklassrespektabilitet konstruerades parallellt med hur 
gränserna för äktenskapligt våld artikulerandes. Med D’ Cruzes tolkning var 
våldsutsatta kvinnor och hustrur ur arbetarklassen inför rätta inga entydiga of-
fer för medelklassens disciplineringsprojekt eller ett diskriminerande rättssy-
stem. Tvärtom synliggör hon hur de använde sina sociala identiteter och goda 
rykten i lokalsamhället – som grannar, husmödrar, arbeterskor och mödrar – 
som grund för de våldsanklagelser de reste mot män i rätten. Förutsättningen 
var emellertid, enligt D’ Cruze, att de diskursiva och institutionella hinder som 
verkade mot de våldsutsatta kvinnorna inför rätten kunde upphävas och ett för-
handlingsutrymme öppnas upp, där deras intresse av att få upprättelse samman-

––––––––– 
310   Abrams, 1999, s. 120 f. 
311   Abrams, 1999, s. 124 f, se även t ex Clark 1992; 2000; Haag, 1992. 
312   Se t. ex. Clark, 1992, s. 6. 
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föll med rättens intresse av att disciplinera och kontrollera vad de betraktade 
som en oredig, utsvävande och våldsam arbetarklassmanlighet.313  

När intressen baserade på klass och kön flätades samman på ett sådant sätt 
verkade de lokala domstolarnas praktiker inte enbart förtryckande för våldsut-
satta arbetarklasskvinnor, utan kunde fungera som ett offentligt forum för dem 
att framföra sina anklagelser om mäns maktmissbruk på. Dock inte utan att 
rannsakningen av mäns våld samtidigt innebar att kvinnorna själva löpte en risk 
för att kritiseras och förlöjligas – och därmed att skada sin respektabilitet och 
sitt rykte.314 

Många historiker har intresserat sig för att analysera lagtexternas formule-
ringar och definitioner av hustrumisshandel (cruelty) och hur de tillämpades i 
de rättsskipande instansernas behandling av äktenskapligt våld. I ett par tidigare 
nämnda artiklar undersöker Clark rättsfall för att undersöka hur misshandlade 
hustrur positionerade sig i relation till lagen och hur de använde sig av en allt-
mer fördömande attityd till våld i 1800-talets England inför rätten. Till skillnad 
från historiker som argumenterat för att det framväxande borgerliga äkten-
skapsidealet med sin emfas på känslosamhet och ömsesidighet var till gagn för 
våldsutsatta hustrurs möjligheter att få sina intressen tillgodosedda i domstol, 
visar Clark att det inte medförde något större skydd mot hustrumisshandel. 
Tvärtom kunde det nya äktenskapsidealet – med sin betoning av könens separa-
ta sfärer – både bidra till och urskulda mäns våld mot hustrur som ansågs ha 
misskött sina hushållsplikter och rollen som maka och mor.315  

I en undersökning av ansökningar om skilsmässor inför domkapitlet i 
Stockholm 1750–1860 visar historikern Christine Bladh att hustrurs möjlighe-
ter att tilldömas skilsmässa på grund av mäns våld var liten under perioden, 
trots en liberalisering av lagen om skilsmässa. Bladh finner att hustrumisshan-
del var det absolut vanligaste skälet till hustrurs skilsmässoansökan både 1755, 
1810 och 1860. Bland de skilsmässor som beviljades under perioden saknades 
dock denna skilsmässogrund nästan helt. Resultatet tolkar Bladh som ett ut-
tryck för att det rådde en diskrepans mellan lagen och folkliga föreställningar 
om vad som borde utgöra grund för skilsmässa, där hustrur till skillnad från 
lagstiftaren tycktes reagera hårdare på mäns våld än deras otrohet. Att detta 
synsätt genomsyrade även rättstillämpningen tydliggörs av att Bladh inte finner 
en enda man som blivit dömd till böter för hustrumisshandel bland de fall som 
anmälts av domkapitlet till världslig domstol.316  

Malin Lennartssons studie av äktenskapsmål under 1600-talet visar att hust-
rumisshandel inte utgjorde någon formell skilsmässogrund under perioden, och 
att domkapitlets funktion i sådana fall snarast var medlande. Genom medlings-

––––––––– 
313   D’Cruze, 1998, s. 78 ff; se även D’Cruze, 1999, s. 51 ff.    
314   D’Cruze, 1998 s. 79, s. 188 ff.   
315   Clark, 2000, s. 28 ff.  
316   Bladh, 2003, s. 20 f, s. 24. 
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förfarandet kunde domkapitlet bland annat utse en slags förmyndare åt makar-
na, vars uppgift var att tillse att hustrur inte utsattes för ett upprepat eller upp-
trappat våld.317  

Likafullt finner Lennartsson att domkapitlet vid mitten av 1600-talet kunde 
tilldöma makar skilsmässa för andra skäl än de lagstadgade hor och övergivan-
de, såsom mäns våld mot hustrur. Att det ändå rörde sig om tämligen få fall 
tydliggörs av att ”våldsamt och elakt leverne” angavs som grund för skilmässo-
ansökan i elva fall under perioden 1650–1655. Av dessa fall beviljades tre ma-
kar skilsmässa.318  

Forskningen om de svenska domkapitlens hantering av äktenskapsmål är 
tämligen begränsad vad gäller 1800-talet, men ingår i historikern Andreas 
Marklunds avhandling om manlighet och äktenskapsideal. Marklunds material 
avgränsas till handlingar i äktenskapsmål som behandlades inför Uppsala dom-
kapitel under perioden 1770–1834.319 I rekonstruktionen av tidens manlighet 
och äktenskapsideal finner Marklund att domkapitlets hänvisningar till begrep-
pen husfader/husbonde och husbondevälde försvinner under 1820- och 1830-
talen, men att makens myndighet fortfarande betonas genom hänvisningar till 
begreppet hus – i betydelsen den gifte mannens ansvarsområde.320 På 1830-talet 
märker Marklund också en skärpt inställning hos myndigheterna till äktenskap-
ligt våld, som han menar ledde till formandet och fördömandet av hustrumiss-
handlaren som en ”kriminell manskategori”.321  

Bakgrunden till förändringen söker Marklund bland annat i samtidens upp-
fattning om bönderna som ansågs befinna sig i ett tillstånd av förfall. Inte minst 
på grund av dryckenskapslasten som betraktades som ett stort problem både för 
äktenskap och för samhällsmoral. Följden blev att talet om dryckenskap och 
hustrumisshandel tilltog i domkapitlet under 1820- och 1830-talen. Den främsta 
orsaken till att hustrumisshandlaren konstruerades som en kriminell karaktärs-
typ finner Marklund emellertid i formaliseringen av den lokala rättsskipningen. 
Denna medförde att sockenprästerna och kyrkoråden i 1830-talets Uppland 
kom att utöva en mer nationellt anpassad och striktare formalism i processför-
farandet. Skärpta krav på materiell bevisföring, muntliga vittnesmål och detal-
jerade beskrivningar av våldet öppnade upp husbondeväldet för insyn och gjor-
de det allt svårare för män att hänvisa till husagan för att skyla över våld och 
övergrepp i hushållet. På så sätt, menar Marklund, minskade det manliga hus-
bondeväldets godtycklighet till förmån för en förstärkning av hustrurs individu-
ella rättigheter, samtidigt som hustrumisshandel framhävdes som ett brott.322  

––––––––– 
317   Lennartsson, 1999, s. 232.  
318   Lennartsson, 1999, s. 214.  
319   Marklund preciserar sin undersökningsperiod till tre tidsmässiga nedslag: 1770–1774, 1800–1804 
och 1830–1834, Marklund, 2004 s. 18.   
320   Marklund, 2004, s. 41.  
321   Marklund, 2004, s. 290.  
322   Marklund, 2004, s. 54 ff.  
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I Fiebranz tidigare nämnda undersökning framträder en ökning av antalet 
äktenskapskonflikter redan från 1810, vilket hon tolkar som ett uttryck för att 
hustavlans normativa husbondemakt och den gifte mannens styre över hushål-
let inte var helt given och oomtvistad, utan också delvis utmanad och ifråga-
satt.323 I analysen av äktenskapskonflikterna och makarnas argumentation inför 
kyrkorådet i Bjuråker finner Fiebranz att föreställningen om den idealt under-
dåniga hustrun en bit in på 1800-talet tenderar att allt starkare betona hustruns 
plats i hemmet, som mannens uppasserska. I vissa jordfattiga äktenskapskon-
flikter ser hon å andra sidan en antydan om att makarnas könade hushållsposi-
tioner luckrades upp. Bland annat genom att hustrur ibland kunde ges ett utökat 
handlingsutrymme för att säkerställa existensen hos ett ekonomiskt hotat hus-
håll.324  

Även historikern Monika Edgren har berört kvinnomisshandel under 1800-
talet, men som en del i en vidare undersökning av könsrelationer, omsorgsarbe-
te och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet. Edgren fin-
ner att införandet av den paragraf i strafflagen 1864 som förbjöd misshandel av 
hustrur fick genomslagskraft i Norrköping redan kring 1865 genom att an-
märkningsvärt många misshandlade hustrur stod som kärande mot sina män. 
De fyra misshandelsfall som Edgren refererar till mellan åren 1866–1873, tol-
kar hon som ett uttryck för att könskonflikten skärptes genom att kvinnor fick 
en markant ökad möjlighet till arbete utanför hemmet efter 1850.325 Att kunna 
försörja sig själv bidrog i sin tur till att kvinnornas självförtroende förbättrades 
och att de därmed vågade dra upp även lindrigare våld, såsom örfilar och knuf-
far, inför rätten. Denna slutsats baserar Edgren på hypotesen att kvinnans un-
derordning var kopplad till mannens ekonomiska ansvar för henne. När den gif-
te mannen inte längre lyckades underbygga sin auktoritet över hustrun genom 
uppfyllandet av detta ansvar fann hon sig inte i det våld hon utsattes för, utan 
gjorde det till rättslig sak.326  

Edgren reducerar emellertid inte kvinnors möjligheter att driva misshan-
delsmålen till enbart en fråga om försörjning utan betonar även den sociala 
kontrollen i lokalsamhället som en verksam faktor, samt hustrurs stöd från vitt-
nande grannar och vänner som en förutsättning för att de skulle uppleva en tillit 
––––––––– 
323   Fiebranz, 2002, s. 355 ff.  
324   Fiebranz  2002, s. 364.  
325   Edgren, 1994, s. 120 ff, s. 154; mot bakgrund av att lagstiftningen rörande hustrumisshandel skärp-
tes 1861 med en förordning och inte 1864 då den infördes i den nya strafflagen, som Edgren tycks utgå 
ifrån, blir det något mindre anmärkningsvärt att så många hustrur anmälde mäns våld runt 1865.  
326   Edgren, 1994, s. 120 ff; jfr Gordon som för senare delen av 1800-talet i USA framför hypotesen att 
hustrurs ekonomiska beroende av män försvårade för dem att betrakta sig som berättigade till skydd 
från mäns våld i äktenskapet, samtidigt som det underlättade formulerandet av kravet att bli försörjd i 
äktenskapet. Omvänt, menar hon, medförde framväxten av det kapitalistiska lönearbetssystemet, ar-
betslöshet, geografisk rörlighet och uppsplittrade familjer till att hustrur inte längre ansåg sig kunna 
kräva att bli försörjda av män, men däremot att formulera krav på fysisk integritet och en rätt att slippa 
deras våld, Gordon, 1989 s. 260.    
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till sin egen förmåga.327 Därmed var det inte bara lagändringen i sig som var 
nödvändig för att kvinnorna skulle anmäla makens våld, utan ett samspel av ju-
ridiska, ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer. Beträffande våldet som 
rättsliggjordes finner Edgren att det inte var en allmänt vedertagen uppfattning 
bland vittnena att män skulle utnyttja sin rätt att aga hustrur, samt att ”misshan-
del knappt tolererades”.328 Någon närmare analys av hur domstolen hanterade 
hustrumisshandeln ges emellertid inte, och inte heller av makarnas och vittnens 
utsagor om våldet.  

I sin övergripande studie över brottslighet och disciplinering av arbetarklas-
sen i Norrköping under perioden 1850–1910 har historikern Björn Horgby fun-
nit att hustrumisshandel var den vanligaste typen av ”familjevåld”. På grund av 
begränsningar i rättsmaterialet som studerats menar Horgby att det är svårt att 
bedöma orsakerna bakom mäns våld mot hustrur. Han finner dock att en vanlig 
orsak till att våldet ”förgrovades” var att de misshandlande männen var alkoho-
liserade, och/eller kände sig hotade av att deras hustrur tänkte flytta från dem. 
Horgby utgår från att det rådde ett stort mörkertal runt hustrumisshandel efter-
som denna typ av våld sällan anmäldes till polisen, och när kvinnor väl anmäl-
de fullföljde de inte alltid åtalet. Beträffande det våld män utövade mot hustrur 
finner Horgby att det i merparten av hans fallstudier framträder som både jäm-
förelsevis grovt och ofta förekommande, samt att det var accepterat.329  

I vilka sammanhang våldet förekom, vem som accepterade våldet och på 
vilka grunder det accepterades diskuterar han dock inte. I en tidigare refererad 
undersökning analyserar Marie Lindstedt Cronberg mer djupgående hur mäns 
våld mot hustrur bemöttes och hanterades i rättsliga och kyrkliga sammanhang 
under 1800-talet. I likhet med tidigare forskning finner hon att de anklagade 
männens berättelser om våldet och den äktenskapliga relationen skilde sig 
starkt åt från hustruns och vittnenas, samt att deras motanklagelser mot hustrur 
formades utifrån dåtidens hustruideal. Av de sju fallen av rättsliggjord hustru-
misshandel från perioden 1850–1875 som ingår i analysen finner Lindstedt 
Cronberg att endast två av de åtalade männen direkt erkände att de brukat våld 
mot hustrur, medan de övriga initialt nekade till brottet. Resultatet, menar hon, 
tyder på att våldet inte uppfattats som accepterat, och på att det var svårt för 
män att stå upp för det våld de utövat mot hustrur.330  

Även i de våldsutsatta hustrurnas berättelser i misshandelsmålen framträder 
bilden av mäns våld som illegitimt, enligt Lindstedt Cronberg. Ingen av hust-
rurna ger uttryck för att de anser att mannens våld var berättigat, och aldrig an-
tyds föreställningen att mannen hade en rätt att använda våld som bestraffning. 
Däremot bekräftar undersökningen tidigare forskningsresultat som visar att 

––––––––– 
327   Edgren, 1994, s. 232.  
328   Edgren, 1994, s. 121 f, citat s. 121.  
329   Horgby, 1986, s. 226.  
330   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 244 f.  
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våldsutsatta hustrur frekvent hänvisade till mäns alkoholbruk i relation till 
våldsbeskrivningarna. Detta tolkar Lindstedt Cronberg dels som ett uttryck för 
våldsutsatta hustrurs reella erfarenheter, dels som ett sätt för dem att försäkra 
sig om att ansvaret för våldet förlades hos mannen. Så skedde också. När mäns 
våld rättsliggjordes som hustrumisshandel fokuserade domstolarna på mannen 
och våldet, medan hustruns uppförande och makarnas äktenskapliga relation 
bara lyftes fram svagt och periferiskt.331  

Lindstedt Cronberg menar ändå att utformningen av lagen och rättstillämp-
ningen i Sverige under 1800-talet varken understödde ingripanden mot hustru-
misshandel eller bidrog till att brottet straffades.332 Inte heller utgjorde skilsmäs-
solagen eller de kyrkliga arenornas hantering av våldsamma äktenskap någon 
utväg ur våldspräglade äktenskap. Genom analysen av hur osämja som inklude-
rade mäns våld hanterades framträder snarast att de kyrkliga ämbetsmännen 
inte vidtog åtgärder för att hjälpa utsatta hustrur ur våldspräglade äktenskap. 
Utifrån en kristen syn på äktenskapet som livslångt och i princip oupplösligt 
var deras mål att förmå hustrur att stanna kvar hos sina män och underordna sig 
dem.  

Sålunda visar Lindstedt Cronbergs resultat sammantaget att det stöd vålds-
utsatta hustrur kunde hämta i lagen och genom rättstillämpningen under 1800-
talet var minimalt. Hennes analys av brottsstatistiken visar förvisso att skärp-
ningen av lagen genom 1861 års förordning medförde att anmälningarna av 
hustrumisshandel ökade markant – med en toppnotering 1863 – men också att 
antalet gärningsmän som dömdes förblev mycket lågt. De fåtal hustrur som 
rättsliggjorde hustrumisshandel under 1800-talet representerar således med 
Lindstedt Cronbergs tolkning endast de sällsynta undantagen. De flesta valde 
sannolikt att inte stämma våldsamma makar. Som förklaring till det förmodat 
höga mörkertalet framhålls bland annat beviskraven, som fordrade att våldet 
kunde styrkas av personer som bevittnat våldet. Om sådana inte fanns att upp-
bringa kanske hustrur avråddes från att anmäla, resonerar Lindstedt Cronberg 
hypotetiskt.333 

Som forskningsläget ovan visat har historiker för olika perioder och kontex-
ter funnit att det fanns en mängd olika sociala, ekonomiska och kulturella om-
ständigheter som försvårade för våldsutsatta hustrur att dra mäns våld inför rät-
ta, förhindrade att åtal väcktes eller resulterade i rannsakningar som friade 

––––––––– 
331   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 246 f.  
332   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 249 f. 
333   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 63 ff, s. 249 f, för en ingående analys av hustrumisshandel som kate-
gori i 1800-talets brotts- och skilsmässostatistik se Linstedt Cronberg, 2009, s. 60–69; Lindstedt Cron-
berg tolkar statistiken som ett uttryck för att 1861 års straffrättsreform sannolikt skapade en större 
uppmärksamhet på hustrumisshandel som gjorde hustrur mer benägna att anmäla mäns våld runt tiden 
1861–1865, före det ägde rum en viss nedgång, Lindstedt Cronberg, 2009, s. 65; Denna hypotes kan 
även kasta ytterligare ljus över Edgrens tidigare nämnda resultat, som visar att flera hustrur anmälde 
mäns våld just vid tiden för införandet av förordningen i strafflagen, 1864, Edgren, 1994, s 120 ff.  
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mannen från anklagelserna och fördömde hustrun och hennes agerande. Efter-
som kyrkans inflytande över makars äktenskapliga liv ännu var starkt var det 
vanligt att både dess företrädare och andra individer och institutioner i lokal-
samhället övertalade våldsutsatta hustrur att ta tillbaka anmälan, förlåta och 
återvända till mannen. Synen på mäns våld mot hustrur och andra underlydande 
skilde sig från annat våld eftersom det var anbefallt i uppfostrande syfte och för 
att upprätthålla husbondemakten och hushållets hierarkiska ordning. Därför 
kunde det uppfattas som att det var kvinnans eget fel att hon blev utsatt för ma-
kens våld. Att de rättsliga instanserna i fall av äktenskapligt våld frågade hur 
hustrur uppträtt mot sina män, undersökte om de uppfyllt sina äktenskapliga 
plikter och visat mannen underdånighet antyder att hustrur själva tillskrevs an-
svar för mäns våldshandlingar. 

Mäns våld mot hustrur utspelade sig primärt i en äktenskaplig relation. 
Men, som vi sett ovan, kunde även barn, släktingar, tjänstefolk, vänner och 
kringboende drabbas och på olika sätt involveras i våldets praktiker. Ibland 
nådde berättelser om mäns våld mot hustrur ut till institutioner och myndig-
hetspersoner i lokalsamhället som på olika sätt hade att hantera det. På så sätt 
kunde våldet och de missförhållanden det orsakade omvandlas från att vara pri-
vata, hemliga och fördolda till att bli kända och offentliga. Hur föreställningar 
om privat och offentligt i relation till äktenskapligt våld sett ut över tid, och hur 
processer av privatisering och offentliggörande av detta våld sett ut i sociala 
praktiker har också varit i fokus för historiska analyser.          

Kontroll och insyn, motstånd och strategier mot  
äktenskapligt våld  
Trots ett ideologiskt och institutionellt stöd för husbondemakten och rätten att 
använda våld mot underordnade har det historiskt sett funnits både normativa 
och praktiska försök att kringskära och kontrollera den. Redan från 1400-talets 
Europa finns det belägg för att hustrumisshandlare – och makar som på andra 
sätt ansågs överskrida bestämda normer för kön och äktenskap – utsattes för 
kollektiva, offentliga och skambeläggande ritualer. Genom så kallade chariva-
ris eller misrules uttrycktes kollektivt missnöje över brott mot dominerande 
normsystem, i syfte att återställa ordningen. Dessa ritualer kunde ta sig olika 
uttryck, men innebar vanligen att grupper av individer utförde protester, för-
nedrande handlingar eller ramsor och oljud i tillrättavisande och bestraffande 
syften.334  

I 1800-talets England framträdde en särskild variant av offentligt skambe-
läggande av hustrumisshandlare under beteckningen ”rough music”, i vilken 
både män och kvinnor deltog för att disciplinera förövaren till ett mer accept-
abelt uppförande mot hustrun. Hur sådana ritualer uppfattades, omvandlades 

––––––––– 
334   Se t ex Thompson, 1991, s. 466–538; Gillis, 1985, s. 130 ff.    
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och vad de medförde avseende mäns våld mot hustrur är oklart inom forsk-
ningen. Klart är emellertid att sådana ritualer avtog från slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet i takt med urbanisering, en successiv formalisering av det 
juridiska systemet och en motsvarande institutionalisering av det äktenskapliga 
våldet.335  

Undersökningar av mäns våld mot hustrur från olika kontexter och tidsperi-
oder visar att människor i lokalsamhället ingrep på en mängd olika sätt för att 
kontrollera, stävja, fördöma och förebygga mäns våld mot hustrur.336 En tolk-
ning har framförts av sociologerna Russel P. Dobash och Rebecca Emerson 
Dobash som menar att lokalsamhällets ingripanden mot mäns våld hade ett 
dubbelt syfte, som å ena sidan avsåg att hjälpa och stötta våldutsatta hustrur, 
och å andra sidan syftade till att kringskära husbondemakten så att den inte 
övergick till ett maktmissbruk som riskerade att hota den patriarkala ordning-
ens legitimitet.337  

Genom undersökningar av både agrara och urbana miljöer har historiker 
funnit att konflikter och våld i äktenskap ofta utspelades öppet och att omgiv-
ningen – i egenskap av kringboende, vänner, familj och släktingar – hade stor 
insyn och kunskap om människors liv i äktenskap och hushåll. Denna insyn 
och kunskap var dock ingen garanti för att omgivningen självklart skulle ingri-
pa mot hustrumisshandel. I Londons arbetarkvarter finner Tomes att grannar 
och vänner sällan intervenerade direkt i konflikter som involverade mäns våld 
mot hustrur. En vanligare metod var att försöka hindra mäns våld mot hustrur 
mer indirekt – exempelvis genom att hålla noggrann uppsikt över makarna, föl-
ja efter dem eller att förebrå och tillrättavisa våldsamma män. De vanligaste 
sätten att ingripa handlade dock mer om att hjälpa redan våldsutsatta hustrur 
genom att erbjuda dem tak över huvudet och omvårdnad, eller att vid behov 
tillkalla polis eller sjukvård. Utifrån föreställningen om att män hade rätt att 
tillrättavisa hustrur med fysiskt våld när de provocerades till det intervenerade 
omgivningen inte direkt mot våldsamma män förrän blodspillan, vapen eller 
mordhot mot hustrun förekom.338  

På liknande sätt finner Nicole Castan för 1700-talets franska förhållanden 
att individer ur lokalsamhället oftast förhöll sig passiva till äktenskapligt våld, 
––––––––– 
335   Dobash & Dobash, 1981, s. 568f och där anförd litteratur; se även Hammerton, 1992, kap. 1 för  en 
analys av ”Rough music” i Storbritannien under 1800-talet, samt en översiktlig diskussion över forsk-
ningen om ”charivari’s” och ”misrules”; se även Phillips, 1988, s. 334 ff; för amerikanska förhållanden 
och en variant av folklig kollektiv bestraffning av hustrumisshandlare utanför lagens råmärken initierad 
av Ku Klux Klan och White Caps vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet se Pleck, 1987, s. 
109 ff och Gordon, 1989, s. 279, som menar att sådana kollektiva ritualer mot hustrumisshandlare var 
mycket ovanliga i USA under 1800- och 1900-talen, åtminstone i större städer.     
336   Se t. ex. Tomes, 1978, s. 335 ff; Stansell, 1987, s. 81 f; Hunt, 1992, s. 23f; Gordon, 1989, s. 276 ff; 
Haag, 1992, s. 468 ff; Peterson del Mar, 1996, s. 38ff; Leneman, 1997, s. 43–48; Edwards, 1999, s. 745 
ff; Abrams, 1999, s. 127 f; Bailey, 2006, s. 285 ff.        
337   Dobash & Dobash, 1979, s. 568.   
338   Tomes, 1978, s. 335 f.  
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och ingrep först när vapen användes eller när våldet var grovt och ledde till om-
fattande fysiska skador.339  

För brittiska förhållanden under andra halvan av 1700-talet finner emellertid 
Bailey att det var mycket ovanligt att människor i omgivningen underlät att in-
gripa mot hustrumisshandel. Enbart i sällsynta undantagsfall och med hänvis-
ning till en rädsla för att själva utsättas för våld, eller av andra mer pragmatiska 
skäl undvek kringboende, vänner och släktingar att intervenera i mäns våld mot 
hustrur. När omgivningen ingrep mot våldet var det inte alltid i syfte att skydda 
hustrun, utan också för att avvärja de hot som våldet kunde utgöra mot hushål-
let och lokalsamhället i form av skadade rykten, uteblivna krediter, försämrade 
affärer och kringboendes ekonomi och säkerhet.340 

Omgivningens ingripanden och hustrurs möjligheter till skydd från grannar 
och sociala nätverk tycks emellertid inte enbart ha varierat över tid och mellan 
klasser, utan även mellan stads- och landsbygdsmiljöer.341 I en analys av tyska 
förhållanden under perioden 1816–1879 finner Lynn Abrams stöd för forskning 
som hävdat att våldsutsatta hustrur blev mer isolerade mot slutet av 1800-talet, 
i takt med att ”traditionella” gemenskaper bröts upp och lokalsamhällets sociala 
kontroll minskade. Isoleringen var dock inte generell, menar hon. I analysen av 
hur omgivningen hanterade och bemötte hustrumisshandel i en rural kontext 
framträder att både grannar och släktingar visade en stor beredvillighet att 
ingripa direkt mot mäns våld, avge vittnesmål i rätten och på annat sätt bistå 
våldsutsatta hustrur med stöd och hjälp. I Hamburg, däremot, där Abrams inte 
finner ett enda fall av grannars eller släktingars direkta ingripanden mot hust-
rumisshandel, lämnades våldsutsatta hustrur i ett ”vacuum of inaction”.342  

Trots förändrade föreställningar om respektabilitet under slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet ger Foysters analys av skilsmässofall ur överklas-
sen inga belägg för att mäns våld mot hustrur omgärdades med en social skam 
som förhindrade ingripanden. Den kulturella förändringen gjorde därmed inte 
hustrur mer utsatta och hjälplösa inför mäns våld, som tidigare forskning argu-
menterat för. Snarare, finner Foyster, att dessa ”codes of politeness”, med sin 
emfas på belevenhet, artighet och förfinat uppförande gav överklasshustrur nya 
möjligheter att omdefiniera förväntningarna på manlighet och forma nya sätt att 
protestera mot mäns våld som tidigare inte varit möjliga. En framträdande roll 
fick nervösa tillstånd, särskilt hysteri, som kom att verka inte enbart passivise-

––––––––– 
339   Här hämtat hos Dobash & Dobash, 1979, s. 568.  
340   Bailey, 2006, s 285 f.                                                                            
341   Bailey betonar dock att omgivningen intervenerade mot hustrumisshandel både i brittiska städer 
och på landsbygden under andra halvan av 1700-talet, Bailey, 2006, s. 286; Peterson del Mar finner att 
våldsutsatta hustrur i Portland, USA, fick ett större stöd från ”third parties” under det tidiga 1900-talet 
än deras motsvarigheter på landsbygden fått under slutet av 1800-talet. Trots att han betonar att stödet 
var villkorat av olika omständigheter framhåller han att ingripanden förekom särskilt från inneboende 
och tjänstefolk, samt kringboende, Peterson del Mar 1996, s. 88 ff.    
342   Abrams, 1999, s 126 f.  
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rande på kvinnors handlingsmöjligheter, utan kunde även fungera som verktyg 
för motstånd mot manligt maktmissbruk och våld i äktenskapet.343 

För svenskt vidkommande finner Lindstedt Cronberg att det tycks ha fun-
nits en omfattande ”support” för våldsutsatta hustrur från kringboende under 
1800-talet. I likhet med många andra studier visar hennes resultat att misshand-
lade hustrur tog sin tillflykt till grannar, vänner, tjänstefolk och släktingar som 
gav dem varierande hjälp och skydd, främst i form av vittnesmål i domstol.344  

Lindstedt Cronberg betonar dock att intrycket av ett starkt stöd från omgiv-
ningen kan vara missvisande, eftersom enbart de hustrur som kunde åberopa 
vittnen till mäns våld hade förutsättningar att göra våldet till en rättssak.345  

Lindstedt Cronbergs ifrågasättande av möjligheterna att nå kunskap om den 
”support” som omgav våldsutsatta hustrur i lokalsamhället är viktig. Men 
främst om man är ute efter att säga något om hur vanligt och hur representativt 
stödet var. Är man mer intresserad av att kvalitativt undersöka hur omgivning-
ens stöd tog sig uttryck, och vilken betydelse det kan ha haft för hustrurs egna 
tolkningar av våldet och möjligheter att anmäla, föreligger mindre problem. 
Jämte människors beredvillighet att ingripa mot äktenskapligt våld har den ti-
digare forskningen visat att analyser av omgivningens förhållningssätt och re-
aktioner på våldet också kan säga oss något om när, hur och varför människor 
ingrep – eller lät bli att göra det. En sådan kunskap kan i sin tur synliggöra de 
folkliga normer, värderingar och attityder som omgärdade mäns våld.  

I förlängningen kan de rådande omständigheterna, normerna och föreställ-
ningarna bidra till en fördjupad förståelse för de hustrur som inte kunde fram-
bringa vittnen till mäns våld, eller som av andra skäl valde att inte berätta om 
sin utsatthet – och därmed inte förekommer i något källmaterial.346  

––––––––– 
343   Foyster, 2002, s. 395-415, se även Foyster, 2005, kap 2, som särskilt belyser hustrurs motstånd mot 
äktenskapligt våld.      
344   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 300 f; Tolkningarna av vilken betydelse de kvinnliga lokala nätverken 
hade som stöd/support för våldsutsatta hustrur, och för deras möjligheter att tillskansa sig informell 
makt i relation till våldsamma makar, varierar något mellan olika forskare. Exempelvis menar Stansell 
och Haag att kvinnliga nätverk av kringboende hade en positiv betydelse för våldsutsatta hustrur ge-
nom att de utgjorde både en ekonomisk och känslomässig motpol till kvinnornas äktenskapliga relatio-
ner. I likhet med andra historiker som studerat andra tidsperioder och kontexter understryker de dock 
att de sociala nätverken och kvinnors solidaritet hade sina begränsningar. Istället för att stötta våldsut-
satta hustrur kunde kvinnor i lokalsamhället vända sig emot dem när de bröt mot en rådande moralko-
dex eller inte levde upp till en förväntad respektabilitet, Stansell, 1987, s. 81 ff; Haag, 1992 s. 468 ff; 
för andra studier av informella supportsystem för våldsutsatta hustrur se även Ross, 1982, s. 587–592; 
Hunt, 1992, s. 23 f; D’Cruze, 1998, s. 47 ff, 1999, s. 40 f; Gordon, 1989, s. 277 ff; Peterson del Mar, 
1996, s. 39 ff, s. 66 ff.     
345   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 300 f.  
346   Gordons diskussion rörande representativiteten hos de fall av hustrumisshandel som förekommer i 
källmaterialet från välgörenhetsorganisationen SPCC visar att mörkertalen även kan förstås mot bak-
grund av våldsutsatta hustrurs nätverk/supportsystem i lokalsamhället. Enligt Gordon behövde de 
våldsutsatta hustrur som hade tillgång till stora nätverk av ”support” inte vända sig till SPCC:s och 
blev följaktligen inga klienter eller några fall, Gordon, 1989, s. 276.  
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För olika kontexter har historiker visat att lokalsamhällets informella kon-
troll av mäns våld mot hustrur successivt omvandlades över tid i riktning mot 
en tilltagande privatisering och en minskad benägenhet att ingripa. Bakgrunden 
har sökts i såväl förändrade attityder till det äktenskapliga våldet, som en star-
kare reglering och institutionalisering av våldet från statens sida.347 I denna pro-
cess utvecklades exempelvis ett polisväsende genom vilket hustrur kunde få ett 
visst stöd i form av arresteringar av våldsamma män och genom polisers vitt-
nesmål i rätten.348 Historiska undersökningar av hustrumisshandel har dock visat 
att polisen sällan kunde bistå våldsutsatta hustrur med något effektivt eller var-
aktigt skydd mot mäns våld. Förankrade i en manlighetskultur, och ofta i mind-
re lokalsamhällen där de var bekanta med förövaren var det inte heller ovanligt 
att poliser trivialiserade mäns våld vid ingripanden mot hustrumisshandel och 
visade större sympatier för mannen än för hustrun.349  

Fram till mitten av 1800-talet hanterades äktenskapligt våld dock inte främst 
av yrkesgrupper som präster, polis och medicinska praktiker, enligt Foyster. 
Hennes resultat visar att dessa grupper mer utgjorde ett komplement till den lo-
kalbefolkning hos vilken våldsutsatta hustrur i första hand hämtade sin hjälp. 
Trots det kunde äktenskapliga konflikter och våld utgöra ett tämligen stort och 
tidsödande inslag i både prästers, polisers och läkares arbete, och utsätta dem 
för både personliga risker och bryderier om hur långt deras auktoritet sträckte 
sig.350 Omgivningens ökade likgiltighet mot att ingripa mot äktenskapligt våld 
bör därmed förstås som en konsekvens av att hanteringen av våldet alltmer de-
finierades som en professionell kompetens. Så snart äktenskapligt våld definie-
rades som någons problem så upphörde det, enligt Foyster, att bli allas pro-
blem.351 

Äktenskapligt våld i offentliga diskurser och politik 
Mäns våld mot hustrur har sannolikt förekommit under alla tidsperioder, men 
uppmärksamheten på våldet, attityderna till det och formulerandet av det som 
ett problem har varierat. Under vissa perioder har mäns våld mot hustrur negli-
gerats och osynliggjorts, och under andra perioder har det omdefinierats och 
uppmärksammats på nytt. Historiker har visat att sådana historiska fluktuatio-
ner i uppmärksammandet av mäns våld mot hustrur inte har berott på att våldet 
i sig, eller den reella utbredningen och omfattningen av våld har ökat i något 
slags kausalt förhållande. Snarare har mäns våld mot hustrur aktualiserats och 
konstruerats som ett problem först när det sammankopplats med vad som be-

––––––––– 
347   Se t. ex. Dobash & Dobash, s. 570 ff; Hunt, 1992, s. 24 ff; Tomes, 1978, s. 340 ff.  
348   Se t. ex. Foyster, 2005, s. 211–222; Peterson del Mar, 1996, s. 65 f.  
349   Gordon, 1989, s. 280; Peterson del Mar, 1996, s. 88 f.  
350   Foyster, 2005, s. 230 f.  
351   Foyster, 2005, s. 233. 
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traktats som moraliska, sociala och politiska problem – länkat till samhälleliga 
intressen och rörelser.352  

I en bred historisk studie av familjevåld i USA visar exempelvis historikern 
Elisabeth Pleck att uppmärksamheten på familjevåld och formulerandet av 
hustrumisshandel som ett problem i USA huvudsakligen ägt rum under perio-
derna 1640–1680, 1874–1890 och från 1970-talet. Att bakgrunden till reform-
arbetet varit en annan än en reell ökning av problemet tydliggörs inte minst un-
der den första perioden då puritanerna i Massachusetts införde världens för-
modligen första lagar mot både hustrumisshandel och ”unnatural severity” mot 
barn, trots att problemet reellt sett aldrig varit mindre i den amerikanska histo-
rien. Orsaken till lagstiftningen var främst religiöst motiverad och grundad i 
puritanernas syn på familjevåld som en synd, vilken ansågs hota familjens sam-
manhållning och därmed puritanernas gudomligt sanktionerade bosättning in-
ifrån. Familjevåldet reglerades dels genom lag, dels genom ett system som in-
volverade staten, kyrkan och lokalsamhället och som baserades på informell 
social kontroll, angiveri, medling och bestraffning.353 

Från och med några decennier in på 1800-talet uppmärksammades mäns 
våld mot hustrur åter och sågs som ett problem i flera europeiska länder och 
amerikanska stater. Som vi kommer att se nedan var bakgrunden då en annan – 
i kölvattnet av stora samhällsförändringar och en växande social oro, nära knu-
ten till klassformering, kvinnoemancipation, nykterhetsrörelser och religiös 
väckelserörelse.354  

Den offentliga och politiska uppmärksamheten på mäns våld mot hustrur 
var en realitet i USA och i flera europeiska länder vid mitten av 1800-talet, men 
forskningen visar att denna varierade mellan olika länder. Enligt historikern 
Eliza Earle Ferguson, som studerat våld i nära relationer genom en analys av så 
kallade ”crimes of passion” i sekelskiftets Paris, uppmärksammades inte mäns 
våld mot hustrur som en politisk fråga varken av feminister eller av kvinnoor-
ganisationerna i 1800-talets Frankrike. I fokus för deras intresse stod istället 
frågor som rörde kvinnors rösträtt, utbildning och arbete, samt deras rätt till 
skilsmässa och vårdnad av barn. Orsaken till att mäns våld mot hustrur inte 
blev en offentlig politisk fråga i 1800-talets Frankrike var enligt Ferguson att 
”cruelty” redan utgjorde en grund för rättslig separation och skilsmässa i den 
franska lagstiftningen, och att den gjort det alltsedan 1792 – åtminstone under 
de perioder skilsmässa var tillåten.355  

Trots att den feministiska kritiken av mäns våld mot hustrur uteblev långt in 
på 1900-talet reproducerade den franska sociala reformlitteraturen under 1800-
talet stereotypa föreställningar om hustrumisshandel och våldsamma hushålls-
––––––––– 
352   Clark, 1992, s. 187; Pleck 1987, Gordon 1989; Lambertz, 1990; Hammerton, 1992. 
353   Pleck, 1987, s. 4 f, s. 17.  
354   Se t. ex. Gordon, 1989, s. 1–7, 289–299; Pleck, 1987, kap. 5; 1992.  
355   Ferguson, 2000, s. 475 ff; för en ingående redogörelse för den franska skilsmässolagstiftningen se 
Phillips, 1988, s. 178, s. 185, s. 256–272, 424.   
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konflikter som ett specifikt arbetarklassproblem. I likhet med den sociala dis-
kursen i många andra länder i samtiden tolkades problemet dock inte som ett 
uttryck för ojämlika maktförhållanden i äktenskapet, utan kopplades till fylleri, 
kriminalitet och allmän sedeslöshet som måste stävjas.356 

I Storbritannien gjordes relativt tidigt under 1800-talet en koppling mellan 
hustrumisshandel och kvinnors rättigheter, som kvarstod under hela seklet. År 
1792, i den feministiska nyckeltexten A Vindication of the Rights of Women, 
kopplade författaren Mary Wollestonecraft samman hustrumisshandel med 
grymhet mot djur.357 Med Wollestonecrafts synsätt skulle våldsproblematiken 
lösas genom pojkars fostran till medkänsla med djur, vilken senare skulle göra 
dem till ömsinta män, fäder och hushållsföreståndare som vuxna.358 Orsaken till 
problemet finner hon som feminist i en manlig våldskultur. Trots Wollestonec-
rafts betoning av att djurplågeri var en ovanlig aktivitet bland pojkar, blev djur-
skyddsrörelsen i Storbritannien stark bland överklassen under 1800-talet – 
främst på grund av landets tidiga industrialisering, som initialt baserades på 
djurhållning. Ur sammanslutningar bland överklassen som riktade en humanis-
tiskt grundad kritik mot ”cruelty against animals” växte snart fram organisatio-
ner som fokuserade på ”cruelty” mot barn och kvinnor. Till skillnad från de 
förra kom de senare så småningom att domineras av den framväxande medel-
klassen.359  

Vid slutet av 1840-talet, parallellt med diskussioner om barnmisshandel och 
sexuella övergrepp mot kvinnor, framträdde i Storbritannien en löst samman-
hållen reformrörelse som propagerade mot hustrumisshandel. Tongivande rös-
ter i denna debatt kom bland annat från de välkända feministerna och debattö-
rerna Harriet Taylor Mill och John Stuart Mill. Med sina liberalfeministiska 
krav på kvinnors utsträcka rättigheter fokuserade de även den gifta kvinnans ju-
ridiska och politiska underordning i äktenskapet, bland annat avseende mäns 
våld. Enligt deras synsätt räckte det inte med en skärpt lagstiftning mot hustru-
misshandel. För att ge hustrur ett reellt skydd mot äktenskapligt våld fordrades 
att de gavs medborgerliga rättigheter och blev ekonomiskt oberoende av sina 
män.360 I likhet med Mill och Taylor Mill betraktade de flesta reformatorer och 
debattörer problemet med hustrumisshandel som ett problem specifikt för arbe-

––––––––– 
356   Ferguson,  2000, s. 480 f.  
357   “Habital cruelty, is first caught at school, where it is one of the rare sports of the boys to torment 
the miserable brutes that fall in their way. The transition, as they grow up, from barbarity to brutes in 
domestic tyranny over wives, children, and servants, is very easy”, Wollestonecraft, Mary, A Vindica-
tion of Rights of Women, i Poston, Carol H. (ed.), 1988, s. 172, hämtat hos Ferguson, 2000, s. 482; i 
svensk översättning se Wollestonecraft, Mary, Till försvar för kvinnans rättigheter, 1998, s. 257.    
358   Earle Ferguson, 2000 s. 482. 
359   Pleck, 1987, s. 63 f; i Storbritannien grundades det första Society for the Protection of Women and 
Children 1857, Pleck, 1987, s. 64; om den tidiga djurrättsrörelsen i Storbritannien se Thomas, Keith, 
1988; om synen på djurmisshandel i Sverige under perioden 1860–1925, se Cserhalmi, Niclas, 2004.  
360   Lambertz  1990, s. 27; Clark 2000, s. 35.  
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tarklassen, vilket medförde att de bidrog till konstruktionen av hustrumisshand-
laren som en förråad, brutal och primitiv man ur arbetarklassens lägre skikt.361  

Den samtida bilden av den våldsutsatta arbetarklasshustrun konstruerades 
inte sällan som hustrumisshandlarens motsats, och i enlighet med borgerliga 
kvinnlighetsideal som ett passivt, värnlöst, underdånigt och därmed värdigt of-
fer. Parallellt med denna bild fanns emellertid också föreställningen om den 
provocerande, uppstudsiga och misskötsamma hustrun som genom sina brister 
gav upphov till mäns våld och inte drog sig för att tillgripa det själv.362 Kon-
struktionen av sådana stereotyper medförde, enligt historikern Jan Lambertz, att 
feminister och andra medelklassreformatorer skyddade män ur den egna klas-
sen från kritik, samtidigt som de underlättade för feminister att få samma män 
att ingå i deras allianser för politiska reformer.363  

Under 1830-talet fördömdes äktenskapligt våld av arbetarklassradikaler som 
betraktade problemet som ett uttryck för en manlig alkohol- och våldskultur. 
Med denna utgångspunkt använde sig bland andra de socialistiska Chartisterna 
av hustrumisshandlaren som en kulturell stereotyp i sin retorik för utsträckt 
rösträtt och förbättrade villkor för arbetarklassen. Med det äktenskapliga våldet 
som argument hävdade emellertid deras politiska motståndare i parlamentet att 
arbetare som inte var civiliserade nog att styra över sina hustrur utan att tillgri-
pa våld inte heller kunde anförtros politiskt medborgarskap. Följden blev att de 
mer respektabla skikten i arbetarklassen distanserade sig från vad de uppfattade 
som ett förråat och brutalt proletariat och istället identifierade sig med medel-
klassen och deras äktenskapsideal.364  

I 1850-talets England ägde ett relativt omfattande juridiskt reformarbete 
rum, med mer stringenta försök att lagstifta mot hustrumisshandel. Enligt Clark 
var denna förändring delvis ett utslag av att medelklassen – influerad av nya re-
ligiösa väckelser och tankar om humanism – i allt högre grad uppfattade våld 
som ett hot mot samhällsordningen och sökte reglera det genom statlig kon-
troll.365  

Efter införandet av en ny djurskyddslagstiftning 1853, restes politiska krav 
på att parlamentet skulle införa samma juridiska beskydd till våldsutsatta hust-
rur ”[a]s they had already extended to poodle dogs and donkeys”.366 Debatten i 
parlamentet resulterade snart i införandet av Act for the Better Prevention and 
Punishment of Aggravated Assaults on Women and Children – i folkmun kallad 

––––––––– 
361   Se t. ex. Lambertz, 1990, s. 27; Hammerton, 1992, s. 38, s. 53, s. 57 ff; Foyster, 2005, s. 240. 
362   Se t. ex. Lambertz, 1990, s. 28; Tomes, 1978, s. 339 f.  
363   Lambertz, 1990, s. 28.  
364   Clark, 1995, särskilt. kap. 5 och kap. 14; Clark, 2000, s. 27–40.  
365   Från 1840-talet, då man uppmärksammande att hustrur av olika skäl var obenägna att väcka åtal 
mot våldsamma män och att domstolar var ovilliga att bestraffa dem, hade en offentlig debatt uppstått i 
vilken det befarades att bristerna i lagen och rättstillämpningen utgjorde ett hot mot statens legitimitet, 
Clark, 2000, s. 31 ff.    
366   Citerat i Dobash & Dobash, 1981, s. 570.  
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”Good Wives’ Rod” – som gav polisdomstolarna rätt att utdöma böter för för-
övaren, alternativt fängelse upp till 6 månader. Maxstraffet utsträcktes genom 
en reform 1868 till ett år, och 1882 infördes Wife Beaters Act som stadgade 
prygelstraff och schavottering för hustrumisshandlaren. Skilsmässolagstiftning-
en förändrades också i liberal riktning och genom Matrimonial Causes Act er-
kändes ”cruelty” som skillnadsgrund 1857.367 Samma år etablerades Society for 
the Protection of Women and Children, vilken var den första organisationen i 
Västeuropa och Nordamerika som jämte informationsarbete och bevakning av 
rättegångar erbjöd våldsutsatta kvinnor och barn hjälp i form av härbärge och 
juridiskt stöd.368  

När den första vågen av feministisk aktivism väl satts i rörelse i Storbritan-
nien tycks mäns våld mot hustrur ha fokuserats än tydligare som ett problem. 
Bakgrunden var bland annat att feminister och debattörer på 1870-talet ansåg 
att de juridiska reformerna under 1850- och 1860-talen visat sig vara ineffekti-
va och inte erbjudit våldsutsatta hustrur något egentligt stöd. Ett annat skäl var 
att parlamentet övergav sin motvilja mot att intervenera politiskt i det privata – 
åtminstone när det handlade om arbetarklassens familjeliv.369 Tillsammans med 
moralister och debattörer ur över- och medelklassen lyckades feministen, för-
fattaren och debattören Frances Power Cobbes bli inflytelserik i denna debatt. I 
likhet med Mills och Taylor Mill krävde hon inte enbart strängare lagar mot 
hustrumisshandel och en skärpt tillämpning av dem, utan även medborgerliga 
rättigheter för kvinnor. Enligt Cobbes analys var kvinnlig rösträtt en förutsätt-
ning för att männen i parlamentet skulle inta en mer aktiv och offensiv hållning 
i frågor som rörde kvinnors välfärd, och för att de alls skulle beakta kvinnors 
problem såsom hustrumisshandel.370     

Med förhoppningen om att en fokusering på hustrumisshandel som ett pro-
blem skulle leda till politiska åtgärder författade Cobbe 1878 sin välkända arti-
kel ”Wife-Torture in England”. I titeln använde Cobbes medvetet begreppet 
”wife-torture” framför de mer konventionella ”ill-use” eller ”cruelty” som hon 
menade förminskade problemet och det lidande mäns våld orsakade kvinnor i 
äktenskapet.371 Präglad av sin samtid fokuserade Cobbe emellertid mäns våld 
mot hustrur främst i de lägre klasserna där hon ansåg att problemet var som 
störst. Bland ”the better sort of englishmen” var våldet mer diskret, menade 
hon, och inte så grovt. Sålunda fann Cobbes de flesta och största offren för 

––––––––– 
367   För en översiktlig beskrivning av brittisk lagstiftning rörande mäns våld mot hustrur under 1800-
talet, se Dobash & Dobash, 1981, s. 570 ff; Tomes, 1978, s. 328–345; Pleck 1987, s. 63 ff; Foyster 
2005, s. 234–255.     
368   Pleck, 1987, s. 64.  
369   Se t ex Clark, 2000, s. 33 f.  
370   Bauer & Ritt, 1983, s. 112.  
371   Baserad på verkliga fall av hustrumisshandel som hanterats i polisdomstolar, lyckades Power Cob-
be skapa en stor offentlig uppmärksamhet på problemet och medverka till införandet av nya reformer, 
Bauer & Ritt, 1983, s. 104.  
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hustrumisshandel inom de lägre samhällsskikten, och förövarna av vad hon be-
nämnde ”dangerous wifebeating” nästan uteslutande bland hantverkare och de 
arbetande klasserna i industristädernas s.k. ”kicking districts”.372  

Inspirerad av Mills och Taylor Mills feministiska perspektiv framhöll Cob-
be att kvinnors juridiska och politiska underordning som den yttersta orsaken 
till hustrumisshandel.373 Med denna feministiska ansats, och i en kritik mot den 
rådande politiska passiviteten i frågan, ställde hon i ”Wife Torture in England” 
krav på en lagändring som skulle ge utsatta hustrur inom arbetarklassen ett re-
ellt skydd från mäns våld.374  

Med utgångspunkt i den ojämlika maktrelationen mellan makar och svårig-
heterna att anmäla hustrumisshandel som följde därav föreslog Cobbe att dom-
stolar skulle kunna utfärda s.k. ”protection orders” åt våldsutsatta hustrur. Syf-
tet med förslaget var att skapa förutsättningar även för hustrur ur arbetarklassen 
att separera från våldsamma makar och därmed utjämna de klassorättvisor som 
hon ansåg att den nuvarande lagen i praktiken medförde. Mer precist skulle den 
juridiska separationen till säng och säte ge hustrur automatisk rätt till vårdnad 
av barnen i fall av hustrumisshandel, samt rätt till underhåll från mannen.375 

Cobbes arbete för att offentligt uppmärksamma hustrumisshandel vann 
snart ett stort politiskt stöd. Utan någon större opposition röstade parlamentet 
1878 för införandet av An Act to Amend the Matrimonial Causes Acts som gav 
hustrur möjlighet att tilldömas rättslig separation i fall av äktenskapligt våld.376  
––––––––– 
372   Bauer & Ritt, 1983, s. 99, s. 105 ff; Uttrycket “the kicking-districts” anspelade på vissa särskilt fat-
tiga arbetarklassområden i London och Liverpool där sociala reformatorer ansåg att hustrumisshandel 
var som mest utbrett, fysiskt och grovt, och kännetecknades av att träskodda män sparkade sina hust-
rur, Bauer & Ritt, 1983, s. 99, s. 105 ff; se även Susan Hamilton som i en postkolonial, materialistisk 
feministisk influerad läsning av “Wife Torture in England” också visar hur Cobbe – i likhet med andra 
viktorianska feminister – använde sig av orientalistiska metaforer (t ex herre-slav-metaforen) för våld-
samma äktenskap och i kritiken av könsrelationen, och därmed bidrog till att forma samtidens imperia-
listiska retorik och ideologi, Hamilton, 2001, s. 437–460.     
373   Jämte denna primära förståelse av problemet menade Cobbes med utgångspunkt i sociala förhål-
landen att orsakerna till hustrumisshandel var flera: alkoholmissbruk, fattigdom, trångboddhet, bristfäl-
liga boendeförhållanden, svartsjuka och ”heteropati” – en benämning för vad som ansågs vara en inne-
boende impuls att skada och förstöra, Bauer & Ritt, 1983, s. 109.  
374   I polemik med samtida politiker som förespråkade spöstraff av hustrumisshandlare menade Cobbe 
att sådana strafformer snarare förvärrade än förhindrade mäns våld, eftersom hämndkänslorna de alst-
rade hos förövaren skulle gå ut över den anmälande hustrun i form av ett upptrappat och förgrovat 
våld. Av rädsla för ett sådant scenario skulle våldsutsatta hustrur i sin tur bli än mindre benägna att 
anmäla våldsamma makar, Pleck 1987, s. 103; För en mer ingående redogörelse över hur skärpta straff 
och införandet av spöstraff för hustrumisshandlare diskuterades bland debattörer och feminister vid 
mitten av 1800-talet i Storbritannien se Hammerton, 1992, s. s. 57–64.  
375   Bauer & Ritt, s. 112 f.  
376   Bauer & Ritt, 1983, s. 112 ff; Förordningen stadgade att hustrur skulle tilldömas vårdnaden om 
gemensamma barn (under 10 år) och att mannen skulle bidra med betalning till deras underhåll. Förut-
sättningen för att hustrur skulle tilldömas rättslig separation enligt förordningen var emellertid att man-
nen blivit dömd för grov hustrumisshandel, och att det kunde bevisas att mannens våld och makarnas 
fortsatta sammanlevnad utgjorde en risk för hustruns liv eller hälsa, Pleck, 1987, s. 105.  
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Snart visade det sig att 1878 års förordning inte var så effektiv som Cobbes 
och andra reformivrare hoppats på. Tillämpningen av lagen visade sig vara be-
häftad med flera problem, bland annat med domstolarnas ovilja tilldöma sepa-
rationer vid hustrumisshandel. Utöver det bidrog mäns ovilja att betala under-
håll till att många hustrur underlät att anmäla eller tog tillbaka anmälningar om 
hustrumisshandel. Brittiska feminister hade därför flera skäl att fortsätta sin 
kamp för att hustrumisshandel skulle uppmärksammas som ett problem och för 
krav på nya reformer. En sådan kom 1895 med införandet av The Summary Ju-
risdiction (Married Women) Act, som bland annat innebar att våldsutsatta hust-
rur hade rätt att tilldömas en ”separation order” utan att mannen först blivit 
dömd för misshandel. Antalet anmälningar av hustrumisshandel ökade därefter 
dramatiskt, och för första gången kunde problemets verkliga omfattning skön-
jas.377  

Den första vågen av reformaktiviteter rörande hustrumisshandel i Stor-
britannien tycks ha varit tämligen unik i samtiden både avseende sin kontinuitet 
och antalet förordningar och lagar som den resulterade i.378  

Brittiska feminister och reformivrare länkade samman problemet mäns våld 
mot hustrur med centrala kvinnofrågor i samtiden, såsom kvinnlig rösträtt och 
möjligheterna till skilsmässa samt kopplade det till sitt arbete mot sexuella 
övergrepp och våld mot barn och djur. Engagerade och inflytelserika feminister 
och debattörer som John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill, Caroline Norton och 
Frances Power Cobbe lyckades skapa offentlig uppmärksamhet på hustrumiss-
handel som ett problem och formulera lösningar som krävde utsträckta juridis-

––––––––– 
377   Bauer & Ritt, 1983, s. 198, 202 f; Pleck, 1987, s. 105; Doggett, 1992, s. 144; Med förordningarna 
1878 och 1895 utökades brittiska hustrurs möjligheter att separera från våldsamma män. Men, till 
skillnad från absolut skilsmässa – som i fall av äktenskapligt våld också fordrade att mannen bevisligen 
varit otrogen, och att hustrun hade råd att betala den relativt dyra kostnaden för anmälan till skilsmäs-
sodomstolen i London – medgav den juridiska separationen ingen möjlighet för våldsutsatta hustrur att 
gifta om sig. Därmed försämrades deras framtida förutsättningar att försörja sig och sina barn avsevärt. 
I motionen 1878 hade Cobbe medvetet valt att enbart föreslå rättslig separation för våldsutsatta hustrur. 
Orsaken var dels att hon ansåg att mäns våld skulle öka om det gjordes till grund för absolut skilsmäs-
sa, och dels att en sådan lag skulle fresta hustrur att provocera fram mäns våld för att på så sätt kunna 
tilldömas skilsmässa, Doggett, 1992, s. 143 ff.  
378   Se t ex Pleck, 1987, s. 63 ff; i en undersökning av mäns våld mot hustrur i Skottland under perio-
den 1800–1949 visar historikern Annemarie Hughes att situationen i Skottland skilde sig åt från den i 
Storbritannien. Jämte skillnader i lagstiftning och rättstillämpning var även offentliga fördömanden av 
hustrumisshandel mycket mer begränsade i den skottska än den brittiska pressen under 1800-talet. 
Varken hustrumisshandlare, de låga straffen för hustrumisshandel eller kritiken mot domares underlå-
telser att på andra sätt ta problemet på allvar kritiserades i någon större omfattning i den skottska pres-
sen. Snarare, menar Hughes, präglades rapporteringarna och debatterna om hustrumisshandel av ett 
allmänt stöd och sympatier för förövarna.  Bland annat urskuldades hustrumisshandlare ofta med hän-
visning till alkoholens inverkan eller också rättfärdigades de med hänvisning till hustrurs provokationer 
eller tillkortakommanden. Utifrån en medelklassdiskurs konstruerades bilden av arbetarklasshustrun 
som oförmögen att skapa ett trivsamt och fungerande hem, och därmed som orsak till både mäns fylle-
ri, slöseri och hustrumisshandel, Hughes, 2008, s. 19–24. 
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ka rättigheter för kvinnor och ett minskat ekonomiskt beroende av män. Genom 
olika allianser med parlamentsledamöter bedrev de ett relativt framgångsrikt 
lagändrings- och reformarbete i Storbritannien under hela 1800-talet.379  

Trots lagändringar som uttryckte en skärpt hållning till hustrumisshandel 
under den viktorianska eran var attityden till äktenskapligt våld i den offentliga 
diskursen alltjämt ambivalent och komplex. I en analys av populärkulturella re-
presentationer av våld under perioden visar historikern Judith Rowbotham att 
mäns våld mot hustrur fortfarande framställdes som legitimt i vissa samman-
hang – som när våldsamma makar framställdes som de egentliga offren för 
orenliga och lata hustrur som misskötte hushållet. Sådana attityder implicerade 
att våldsamma män inte hade ansvar för sitt våld när hustrur provocerat dem, 
samt att lösningen på problemet var att provokationerna upphörde.380 Row-
botham visar att könsdimensionen i stereotypiseringen av våld i populärkultu-
rella texter var tydligast när kvinnors våld kategoriserades. Kvinnor förvänta-
des främst vara offer för mäns våld eller provokatörer som orsakade det. När 
kvinnor utövade våld framställdes det däremot alltid som något naturvidrigt, 
oacceptabelt och oönskat. Oavsett social bakgrund fördömdes kvinnors våld 
förbehållslöst i populärkulturella texter, utan att några omständigheter kunde 
verka förmildrande.381  

I de populärkulturella representationerna av mäns våld var våldet per defini-
tion en del av arbetarklassens karaktär. Medel- och överklassens män ansågs 
förvisso ha samma förmåga till aggressivitet, men genom fostran och discipli-
nering vara bättre på att kontrollera den och uttrycka den civiliserat i exempel-
vis sportsliga sammanhang. En följd av att medelklassmännens våld beskrevs i 
mer positiva termer blev bland annat att deras fysiska våld mot hustrur helt ex-
kluderades ur populärkulturella texter. Att gifta män kunde utöva psykiskt och 
verbalt våld mot hustrur erkändes däremot allmänt, och skildrades både i roma-
ner och rådgivningslitteratur som ett oönskat inslag i medelklassmanligheten.382  

Trots att mäns våld mot hustrur både uppmärksammades som ett problem i 
1800-talets diskurser, i sociala reformrörelser och var föremål för lagändringar 
under 1800-talet är det som vi sett av forskningsläget omstritt vilken betydelse 
det hade i sociala praktiker. Under första halvan av 1900-talet försvann frågan 
dock nästan helt från den feministiska agendan, bortsett från viktiga lagänd-
ringar som utsträckte möjligheterna till skilsmässa även för fattiga kvinnor.383  

Trots att det var från Storbritannien som de främsta impulserna till det soci-
ala reformarbetet rörande hustrumisshandel kom till USA under 1800-talet, 
kom amerikanska feministiska debattörer och reformivrare enbart att tangera 
frågan i liten omfattning, och inte i någon gemensam rörelse eller kampanj.  
––––––––– 
379   Lambertz, 1990, s. 30; Clark, 2000, s. 37; Clark 1992, s. 204 f. 
380   Rowbotham, 2000, s. 161. 
381   Rowbotham, 2000, s. 161 f. 
382   Rowbotham, 2000, s. 161. 
383   Lambertz, 1990, s. 30–39. 
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Som i så många andra länder samlades den tidiga amerikanska kvinnorörelsen 
istället runt andra frågor som rörde kvinnors medborgerliga fri- och rättigheter. 
Enligt historikern Elizabeth Pleck var det i samband med nykterhetsfrågan som 
feminister som Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton och Amelia Bloo-
mer först uppmärksammade mäns våld mot hustrur i 1850-talets USA. I den ti-
diga nykterhetsrörelsens retorik i början av 1800-talet hade mäns våld mot 
hustrur inte definierats som ett distinkt socialt problem utan snarare som en 
konsekvens av alkoholen, och som en del av alla de umbäranden och lidanden 
som hustrur måste utstå på grund av mäns alkoholbruk.  

Lösningen på problemet ansågs därmed ligga i ett förbud av rusdrycker. På 
1830- och 1840-talet när medelklassens kvinnor i allt högre utsträckning enga-
gerade sig i välgörenhets- och nykterhetsorganisationer kom alkoholen alltmer 
att betraktas som ett stort hot mot familjen, och mot kvinnor och barn. I enlig-
het med den borgerliga köns- och familjeideologin där kvinnan betraktades 
som det renare, skörare och mer moraliskt högtstående könet fordrades att de 
beskyddades från ett liv med våld och grymheter. Att dessa i realiteten kunde ta 
sig uttryck i form av incest, våldtäkt och prostitution diskuterades dock inte av 
den tidiga nykterhetsrörelsen.384 

Missnöjda med den manliga dominansen inom nykterhetsrörelsen bildades 
snart på flera håll särskilda kvinnliga nykterhetsföreningar, som även inklude-
rade ”women’s rights” på sin agenda. Rättigheterna som kvinnorna krävde 
hade kopplingar till mäns alkoholmissbruk och handlade bland annat om att 
fylleri skulle göras till skilsmässogrund, och att hustrur skulle ges rätt att förfo-
ga över sin egen inkomst. De tidiga kvinnliga nykterhetsföreningarna motsatte 
sig dock skilsmässa som en lösning på problemet och arbetade mer för att åter-
upprätta den alkoholiserade mannens position som hushållsöverhuvud, än för 
jämlika äktenskap. När rörelsen efter hand radikaliserades i feministisk riktning 
förändrades retoriken från stillsamma vädjanden till män om nykterhet och fa-
miljeansvar till moraliska påtryckningar på hustrur att se det som sin plikt att 
skiljas från missbrukande makar. Därigenom bidrog den kvinnliga nykterhets-
rörelsen till att definiera mäns alkoholbruk som problemet och kvinnor som of-
fer för dess konsekvenser.385  

Att sätta kvinnors rättigheter och personliga säkerhet före bevarandet av 
familjen visade sig dock vara alltför kontroversiellt i den dåtida offentliga de-
batten, varför kvinnorörelsens uppmärksamhet istället kom att riktas mot andra 
frågor än mäns våld. Resultatet blev att amerikanska feminister som Stanton 

––––––––– 
384   Pleck, 1987, s. 49 ff; för en ingående presentation av Stanton, Anthony m fl liberala feminister och 
deras politiska arbete mot hustrumisshandel i USA på 1800-talet, se Pleck, 1983, s. 452–458. 
385   Pleck, 1987, s. 49, s. 56–63; för en initierad analys av hur föreställningar om kön, alkohol och äk-
tenskapligt våld förändrades i den tidiga amerikanska nykterhetsrörelsens retorik, se Scott C., 2000, s. 
309–326.    
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och Anthony enbart kom att fokusera frågan under ett par år mellan 1868–
1870, innan det politiska klimatet i USA hårdnade i konservativ riktning igen.386 

Det var emellertid inte enbart nykterhetsivrare och feminister som fördömde 
mäns våld mot hustrur i 1800-talets USA. I slutet av 1870-talet initierade män 
ur borgarklassen en mindre kampanj mot hustrumisshandel, som syftade till 
skärpta straff såsom kroppsstraff för förövarna. Kampanjen formerades utifrån 
en uppfattning om att mäns våld mot kvinnor och andra ”svaga” var omanligt 
och fegt, och därför opassande för ett borgerligt manlighetsideal som i sin be-
tonig av självkontroll, återhållsamhet och personlig auktoritet förutsatte mer 
subtila maktmedel än fysiskt våld.387  

Betraktad ur ett klassperspektiv kan denna kampanj tolkas mer som ett ut-
tryck för den framväxande medelklassens självförståelse och försök att distan-
sera sig socialt och kulturellt från arbetarklassens män än som ett ställningsta-
gande mot mäns våld.388 Så småningom gav de spridda kampanjerna mot hust-
rumisshandel i USA under 1800-talet ändå resultat så att de flesta stater på 
1870-talet hade kriminaliserat hustrumisshandel och inkluderat ”cruelty” som 
grund för rättslig separation eller skilsmässa.389   

En viktig roll för den offentliga uppmärksamheten på hustrumisshandel fick 
organisationen Societies for the Prevention of Cruelty to Children (SPCC) som 
etablerades i USA 1874. Organisationen som från början var en välgörenhets-
organisation inriktad på att rädda barn undan fattigdom och föräldrars försum-
melse och våld, fanns snart över hela landet.390  

I samband med öppnandet av den första SPCC i USA började feministen 
och den konservativa suffragetten Lucy Stone intressera sig för ”crimes against 
women”, och reste krav på en motsvarande organisation för kvinnor. När en 
sådan inte kom till stånd391 initierade Stone en egen kampanj mot hustrumiss-
handel i Bostontidningen ”Woman’s Journal” som hon gav ut tillsammans med 
sin make Henry Blackwell. Trots att Stone motsatte sig skilsmässor och värna-
––––––––– 
386   Pleck, 1987, s. 65 f.   
387   Gordon, 1989, s. 254 f; Kampanjer mot hustrumisshandel där medelklassens män deltog företogs 
även i England under 1800-talet: jfr. Hammerton 1992, s. 167; Pleck, 1987, s. 63 ff.    
388   Jfr. Pleck, 1987, s. 109, som menar att kampanjen som drevs av företrädesvis domare, jurister och 
andra företrädare för det juridiska systemet, uppstod ur en tilltagande rädsla för våldsbrott och “brutish 
impulses” och ytterst en strävan att kontrollera de lägre klasserna.   
389   Gordon, 1989, s. 255; för en mer detaljerad diskussion om den amerikanska skilsmässolagstift-
ningen se Phillips, 1991, s. 139–153; för en ingående analys av hur synen på begreppet ”cruelty” för-
ändrades i en amerikansk kontext från mitten av 1800-talet i riktning mot att inkludera även ”mental 
cruelty” – bestående av olika förolämpningar, sexuella epitet och verbala hot – som skilsmässogrund, 
se Griswold, 1986, s. 721–745.   
390   Pleck, 1987, kap. 5, Gordon, 1989. s. 3.  
391   Enligt Pleck etablerades hundratals organisationer för ”protection of children” i USA under 1800-
talet, men bara en enda – grundad i Chicago 1885 – för kvinnor och barn, som bland annat gav skydd 
och hjälp åt misshandlade hustrur och våldtäktsoffer. Den amerikanska skyddsverksamheten för kvin-
nor under 1800-talet var istället inriktad på prostituerade och alkoholiserade kvinnor, Pleck, 1983, s. 
465 ff.    
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de de borgerliga familjeidealen betraktade hon kvinnors sociala, politiska och 
juridiska underordning i äktenskapet som en bidragande orsak till mäns våld 
mot hustrur.  

Inspirerad av Frances Power Cobbes artikel ”Wife Torture in England” – 
som hon också lät publicera i sin tidning – reste Stone motioner i Massachu-
setts lagstiftande församling 1879, 1883 och 1891, som rörde våldsutsatta hust-
rurs rätt till rättslig separation, underhåll och vårdnad om barn. Förslagen möt-
tes dock med kritik från lagstiftare och röstades ned av politiker som med hän-
visning till bevarandet av äktenskapet och familjen var ovilliga att utvidga rät-
ten till separation. Följden blev att Stone och Blackwell stärktes i övertygelsen 
om att mäns våld hängde samman med kvinnors bristande medborgerliga rät-
tigheter. Den politiska rösträtten för kvinnor, argumenterade de, var därför en 
av förutsättningarna för att hustrumisshandel skulle minska. Utan kvinnors po-
litiska inflytande skulle varken lagar mot hustrumisshandel införas eller ett re-
ellt skydd för våldsutsatta hustrur åstadkommas.392  

När Stones motion föll en andra gång ändrade hon fokus från ett utökat 
skydd för kvinnor som offer för hustrumisshandel till skärpta straff för män 
som våldets förövare. Förslaget låg i linje med den reformkampanj som 1876–
1906 alltmer betraktade hustrumisshandel som en fråga om ”law and order” 
och som tydligare än tidigare uttryckte kontrollsträvanden av de lägre klasser-
na. I Massachusetts föll Stones förslag om spöstraff för hustrumisshandlare, 
men liknande lagar genomfördes i tre andra stater under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet i USA.393 Jämte kravet på skärpta straff för individuella 
förövare motiverades lagarna delvis också av ambitionen att stärka det juridiska 
systemets legitimitet genom att kringskära den lagstridiga jakt som White Caps 
och Ku Klux Klan bedrev mot bland andra hustrumisshandlare från 1870-
talet.394  

Enligt Pleck upplöstes kampanjen för inrättandet av spöstraff när den vikto-
rianska könsideologin förlorade sitt grepp över det sociala reformarbetet mot 
hustrumisshandel, och ivern att bestraffa alkoholiserade våldsamma män ur ar-
betarklassen ersattes av ett intresse för att förbättra de sociala villkor som an-
sågs orsaka problemet.395 På 1890-talet minskade uppmärksamheten på ”crimes 
against women” i USA, i takt med att nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen 
som var mest pådrivande i frågan förändrades. Kvinnorörelsen som passerat 
kulmen för sina framgångar under seklet fokuserade på mindre kontroversiella 
ämnen, och nykterhetsrörelsen övergav retoriken om mäns våld och ”domestic 

––––––––– 
392   Pleck, 1987 s. 101–106; för en mer ingående presentation av de konservativa feministerna Stone 
och Blackwell och deras hållning till hustrumisshandel, skilsmässa och andra ”kvinnofrågor” i 1800-
talets USA se även Pleck, 1983, s. 458 ff.  
393   Pleck, 1987, s. 108 f; Pleck, 1983, s. 460 f.  
394   Pleck, 1987, s. 109 f.  
395   Pleck, 1987, s. 120. 
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tyranny” till förmån för diskussioner om alkoholens hälsovåldliga verkan och 
ömmanden för sjuka alkoholister.396  

Under slutet av 1800-talet konstruerades mäns våld mot hustrur huvudsakli-
gen som ett problem av nykterhetsrörelsen, av SPCC, och i kampanjer mot pro-
stitution. Stödet de erbjöd våldsutsatta hustrur var villkorat, och baserades inte 
sällan på föreställningar om att familjen och äktenskapet skulle hållas ihop till 
varje pris.397 Historikern Linda Gordon har emellertid argumenterat för att 
våldsutsatta hustrur i mötet med SPCC:s  framhärdade i sina egna krav på att få 
uppmärksamhet och hjälp såsom misshandlade hustrur och mödrar, och inte 
enbart för sina barns räkning. Konsekvensen därav, menar hon, blev att ”bat-
tered women helped to formulate and promulgate the view that women have a 
right not to be beaten”.398  

Sammanfattningsvis kom mäns våld mot hustrur att ingå i flera av 1800-
talets offentliga diskurser i Storbritannien och USA, där problemet konstruera-
des och tolkades på olika sätt: som en fråga om (gifta) kvinnors juridiska, poli-
tiska och ekonomiska rättigheter, som ett problem orsakat av alkohol, som en 
fråga om lag och ordning eller som en integrerad del i frågan om barns välfärd. 
Feministiska diskurser om mäns våld mot hustrur under 1800-talet sammanföll 
ibland med anti-feministiska och konservativa intressen. Detta blev särskilt tyd-
ligt i kampanjerna för införandet av spöstraff för hustrumisshandlare, där femi-
nister såg de skärpta straffen som ett sätt att stärka kvinnors säkerhet och väl-
färd, och konservativa reformatorer såg dem som ett redskap för att stärka sta-
tens, polismaktens och vissa mäns legitima makt över andra män, kvinnor och 
barn.  

Även i Tyskland fanns ännu under 1800-talet en legal rätt för gifta män att 
använda våld mot hustrur, barn och tjänstefolk. Den tyska lagstiftningen om 
skilsmässa var tämligen liberal och tillgänglig för människor ur samtliga sam-
hällsklasser. Bland andra utgjorde våld en lagstadgad grund för skilsmässa eller 
juridisk separation (till säng och säte) i de flesta tyska domsagor under 1800-
talet. I de områden som lydde under den preussiska lagen stadgades exempelvis 
elva skilsmässogrunder varav äktenskapligt våld eller hot om våld och frihets-
berövande utgjorde ett par. Lagen var dock villkorad i så måtto att den gifta 
kvinnan i juridisk mening var sin makes egendom och därför inte kunde väcka 

––––––––– 
396   Pleck, 1983, s. 469 f. 
397   Pleck, 1983, 1987; Gordon, 1989; Ferraro, 1996, s. 79–83. 
398   Gordon, 1989, s. 251; jfr. Hammerton som utifrån en liknande historiesyn betonar att det i hög 
grad var ”vanliga” kvinnor – som genom sin kritik och anmälningar av sina makars våld satte gränser 
för mäns auktoritet och missbruk av husbondemakten i äktenskapet – som var pådrivande i den föränd-
ringsprocess som från mitten av 1800-talet alltmer ifrågasatte den religiöst sanktionerade patriarkala 
ordningen i äktenskapet. Jurister, politiker, feminister, journalister och andra reformatorer som kritise-
rade mäns tyranniska styre över hustrur var förvisso kvinnornas ”allierade” i framväxten av denna kri-
tiska diskurs om mäns våld mot hustrur, men hustrurna själva bidrog aktivt till att utforma deras poli-
tiska agenda, enligt Hammerton, 1992, s. 164 f. 
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åtal eller driva straffrättsliga processer mot honom – inte heller då det gällde 
misshandel. Följaktligen betraktades en mans våld mot sin hustru inte som ett 
brott mot henne som en individ, utan mot äktenskapet som en institution. Enligt 
den preussiska lagens syn på äktenskapet som ett civilt kontrakt fanns det ändå 
relativt vida möjligheter att upplösa denna institution. Bakgrunden till lagen var 
inte en liberal äktenskapssyn, utan snarare en expansiv utrikespolitik som av 
befolkningspolitiska intressen föredrog att människor gifte om sig och skaffade 
fler barn än levde kvar i olyckliga och ofruktsamma äktenskap.399  

Denna relativt liberala skilsmässolagstiftning blev dock bara en kort paren-
tes i den tyska historien. Med införandet av en ny civillag år 1900 försvårades 
våldsutsatta hustrurs möjligheter att få skilsmässa när våld borttogs som gene-
rell skillnadsgrund, och det blev avhängigt domstolen att avgöra i varje enskilt 
fall om våldet var av sådan karaktär att det berättigade till skilsmässa.400  

Frågan om hustrumisshandel rönte ingen uppmärksamhet vare sig hos tyska 
jurister eller feminister under 1800-talet. Tidiga liberala feminister som Louise 
Dittmar och Hedwig Dohm framhöll förvisso vikten av ett politiskt och juri-
diskt medborgarskap för kvinnor som en förutsättning för jämlikhet, men utan 
att rikta någon mer radikal kritik mot ojämlika maktrelationer i äktenskapet. 
Under den senare delen av seklet växte en starkare särartsfeminism fram i 
Tyskland. Genom sin betoning av könsskillnad bidrog den till att tyska feminis-
ter snarare reproducerade än kritiserade föreställningen om äktenskapet som 
grundval och den gifte mannen som garant för hustrurs rättigheter och beskydd. 
Följaktligen blev mäns våld mot hustrur inte en social eller juridisk fråga vare 
sig för 1800-talets liberala feminister eller för deras socialistiska eller mer kon-
servativt sinnade systrar i slutet av seklet.401  

Jämte den tyska kvinnorörelsens betoning av äktenskap och familj framför 
den gifta kvinnans emancipation menar Abrams hypotetiskt att tystnaden 
rörande hustrumisshandel i 1800-talets tyska offentliga samtal kan förklaras 
med den relativt liberala lagstiftningen om skilsmässa som erbjöd en åtminsto-
ne formell juridisk väg ur våldsamma äktenskap.402  

I en studie av det offentliga samtalet om mäns våld och välde inom äkten-
skapet i Sverige visar historikern Jonas Liliequist hur den tidigmoderna statens 
strävan att disciplinera sina undersåtar skapade en offentlig uppmärksamhet på 
mäns våld och maktutövning i äktenskapet. Uppmärksamheten byggde på sta-
tens intresse av att gifta män uppfyllde sin religiösa och samhälleliga plikt att 
upprätthålla en god hushållsordning. I detta syfte gav lagen gifta män rätt att 
aga hustrur, men var och hur gränserna för ett legitimt maktutövande i äkten-
skapet skulle dras var livligt omdiskuterat.403  
––––––––– 
399   Abrams, 1999, s. 118 ff. 
400   Abrams, 1999, s. 118 ff;  se även Abrams 1996a, s. 116. 
401   Abrams, 1999, s. 123 f. 
402   Abrams, 1999, s. 129 f. 
403   Liliequist , 2001, s. 88 f, s. 108–115.   
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Under 1700-talet begränsades det offentliga talet om äktenskapligt våld på 
olika sätt, menar Liliequist. En misogyn bild av mäns våld och välde i äkten-
skapet fick fäste och hustyrannen som kulturell stereotyp fick ge plats åt den 
sturska och manhaftiga hustrun. En förskjutning i synen på ansvaret för våldet 
ägde rum, vilket bland annat uttrycktes i tillägget om hustrurs våld mot män – i 
kapitlet ”misshandel å maka” – i 1734 års strafflag. Framemot början av 1800-
talet hade riskerna för ett manligt maktmissbruk i äktenskapet tonats ned, och 
vid ingången till seklet tystnade det offentliga samtalet om mäns våld mot hust-
rur. Förordningen om misshandel 1861 innebar förvisso att mäns våld mot 
hustrur blev helt förbjudet, men med en begränsad åtalsrätt för våld i hemmet 
lagfäste, enligt Liliequist, mäns våld mot hustrur som en privat angelägenhet.404  

Liliequists hypotes om en privatisering av mäns våld mot hustrur vid in-
gången till 1800-talet har emellertid inte fått stå oemotsagd. I en tidigare nämnd 
undersökning av äktenskapsmål inför Uppsala domkapitel argumenterar histo-
rikern Andreas Marklund för att privatiseringen av äktenskapligt våld snarare 
ägde rum under seklets senare hälft när ”[h]uslighetskulten institutionaliserades 
och erhöll en position som det dominerande äktenskapsidealet i Sverige”.405 

Marklunds tidfästande av privatiseringen av mäns våld mot hustrur ligger i 
linje med historikern Birgitta Odéns resultat. I en undersökning av vuxna barns 
våld mot föräldrar finner hon att kategorin ”våld mot hustrur” försvinner ur 
brottsstatistiken 1878, trots att den blivit ”den mest omfattande våldskategorin” 
under 1860- och 1870-talen.406 Om exkluderingen av kategorin tolkas som ännu 
ett uttryck för osynliggörande och privatisering av mäns våld mot hustrur tycks 
den inte vara fullständig. Samtidigt som anmälningarna av vuxna barns våld 
mot föräldrar minskade, hävdar Odén nämligen att hustrumisshandel ”i femi-
nismens gryning […] blev en viktigare och växande brottskategori”, och att 
”angiveriet för familjevåld [fick] en ny grupp av våldsoffer”.407 Osynliggöran-
det av ”familjevåldet” skedde således parallellt med ett ökat antal anmälningar 
och en ökad uppmärksamhet på ”hustrumisshandel”. Hur uppmärksamheten 
ökade diskuteras inte av Odén. Inte heller utvecklar hon i vilka kontexter hust-
rumisshandel blev ”en växande och viktigare brottskategori” i ”feminismens 
gryning”.  

Min tolkning av Odén är att hon använder uttrycket ”feminismens gryning” 
för att tidfästa det ökade antalet anmälningar av hustrumisshandel, och inte för 
att påvisa ett orsakssamband mellan den tidiga feminismen i Sverige och upp-
märksammandet av frågan. För denna tolkning hämtar jag stöd hos Liliequist 
––––––––– 
404   Liliequist 2001, s. 103–115. 
405   Marklund, 2004, not nr. 47, s. 304. 
406   Odén, 1991, s. 105; se även Lindstedt Cronberg som påvisar att det i brottsstatistiken skedde en 
toppnotering i anmälningarna av hustrumisshandel år 1863 med 74 anklagade män (varav 67 dömda), 
samt att anmälningarna sjönk till ca.35 per år under 1870-talet, Lindstedt Cronberg, 2006, s. 229, not 
42. 
407   Odén, 1991, s. 109. 
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som i en jämförelse med engelska och amerikanska förhållanden menar att äk-
tenskapligt våld tycks ha varit frånvarande som social och politisk fråga i 
emancipationsdebatterna i Sverige under 1800-talet, och ”förs aldrig upp på 
den politiska agendan”.408  

Att hustrumisshandel var en fråga på den politiska arenan i Sverige under 
1800-talet har historikern Marie Lindstedt Cronberg visat i en undersökning av 
hur synen på hustrumisshandel framträder i ståndsriksdagens diskussioner om 
förändringar i lagstiftningen om skilsmässa och husaga under seklet. I fokus för 
hennes analys står debatten om en förändrad skilsmässolagstiftning under rev-
olutionsriksdagen 1809–10, den långsträckta riksdagsdebatten om husbondes 
rätt att aga sitt tjänstefolk 1847–58 och debatten om misshandlade hustrurs rätt 
till skilsmässa 1859–60.409  

Under riksdagen 1809–10 finner Lindstedt Cronberg att mäns våld mot 
hustrur intog en undanskymd roll både i förslaget, utskottsbetänkandet och dis-
kussionerna över en förändrad skilsmässolagstiftning – trots att motionen som 
låg till grund för diskussionen föreslog våld som en av flera grunder för skils-
mässa.410 Bland de ledamöter som ändå kommenterade våld som skils-
mässogrund fanns en stark spännvidd i åsikter. Å ena sidan framträdde ett i 
samtiden genomgripande mer liberalt synsätt – baserat på föreställningen om 
äktenskapet som ett civilt kontrakt – som ville göra skilsmässa mer lättillgäng-
ligt. I linje härmed föreslogs bland annat att skilsmässa i fall av fylleri, slöseri 
och våld inte skulle vara avhängig kunglig Majt:s nåd, utan beslutas direkt av 
domare i underrätterna. Å andra sidan fanns de som utifrån en mer konservativt 
kristen position var mycket kritiska till en utvidgad skilsmässorätt, även när äk-
tenskapet präglades av våld. Enligt Lindstedt Cronberg var den senare positio-
nen starkt dominerande i det politiska samtalet, och den förra uppfattades ännu 
som starkt provocerande. I synnerhet bland prästeståndet, som betraktade livs-
långa äktenskap som grunden för ett välordnat samhälle.411  

I analysen av hustrumisshandel i det tidiga 1800-talets politiska samtal fin-
ner Lindstedt Cronberg att den dominerande attityden här, såväl som ”i de bre-
da folklagren”, var att hustrur förväntades ha överseende och fördragsamhet 
med makars tillfälliga våldsutbrott.412 Att våldsbenägna gifta män fördömdes el-
ler diskvalificerades vid denna tid finner hon följaktligen få tecken på, varken i 
praxis eller i det politiska samtalet. Tvärtom, menar hon, att de varken framträ-
der som särskilt avvikande eller marginaliserade. I det politiska samtalet var det 
snarare våldsdrabbade hustrur själva som ansågs vållande och därmed skyldiga 
till våldet de utsattes för av makar. Följaktligen finner Lindstedt Cronberg inget 
uttryckligt avståndstagande från mäns våld mot hustrur i det tidiga 1800-talets 
––––––––– 
408   Liliequist, 2001, s. 110. 
409   Lindstedt Cronberg, 2009, kap. 6. 
410   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 72 f. 
411   Lindstedt Cronberg, 2009. s. 77 ff. 
412   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 81. 
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politiska samtal. Vad som framskymtar ibland är snarare ett överseende med 
mäns våld som uttryck för överilning eller svar på hustrurs provokationer.413 

Några tecken på att mäns våld mot hustrur betraktades som klassbundet i 
början av 1800-talet, observerar Lindstedt Cronberg inte i debatten 1809–1810. 
Däremot finner hon att kvinnors reaktioner på mäns våld ansågs vara det. Kon-
sekvenserna av mäns våld menades vara svårare att uthärda för kvinnor med 
”mer förfinade känslor”, samtidigt som kvinnor ”från enklare förhållanden” 
troddes ha lättare för att uthärda eller negligera våldet.414 

Sammanfattningsvis visar Lindstedt Cronbergs analys att riksdagen inte in-
tresserade sig för våld i äktenskapet när skilsmässolagen skulle revideras i bör-
jan av 1800-talet. Trots att ”våldsamt sinnelag” upptogs som en skillnadsgrund 
– under det kungliga dispensförfarandet – diskuterades våldet inte som en 
grund för omedelbar rätt till skilsmässa. När våld berördes i riksdagens diskus-
sioner präglades de av en rädsla – särskilt märkbar i prästeståndet – för de sam-
hällsskadliga konsekvenser införandet av en sådan skilsmässogrund ansågs leda 
till, såsom en större lättvindighet.415  

Efter riksdagen 1809–10 dröjde det, enligt Lindstedt Cronberg, femtio år 
innan våld ånyo kom att diskuteras som en skilsmässogrund i Sveriges riksdag. 
Nästa gång det inträffade var vid riksdagen 1859–1860 när Per Staaf, ledamot i 
borgarståndet, reste en motion som ”tog sikte på att förenkla och förkorta vägen 
till skilsmässa vid hustrumisshandel”.416 I analysen av Staafs motion finner 
Lindstedt Cronberg – i likhet med debatten om husaga av tjänstefolk – hur en 
ny aversion mot fysiskt våld och en kritik av husbondemakten framträder i det 
politiska samtalet. Med en svart-vit dikotom bild skildrar motionären olika 
aspekter av mäns maktmissbruk och hustrurs utsatthet i äktenskapet, allt i syfte 
att kritisera och förändra skilsmässolagen som ansågs försätta såväl våldsutsatta 
hustrur som rättänkande domare i en hopplös situation. Motionen togs väl emot 
av lagutskottet som formulerade ett betänkande i samma linje med den.417 

I den efterföljande diskussionen av lagutskottets betänkande deltog samtliga 
stånd, men de livligaste debatterna utspelade sig ändå i adelsståndet, enligt 
Lindstedt Cronberg. Där vidgades debatten till att handla om könsrelationen 
och legitimeringsgrunden för könshierarkin, vilket väckte skilda reaktioner. Å 
––––––––– 
413   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 85. 
414   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 81; i en analys av hur äktenskapligt våld tolkades och hanterades ut-
ifrån föreställningar om klass(-skillnader), visar Foyster för brittiskt vidkommande att föreställningar 
om våldets former, våldets påverkan på hustrur och hustrurs reaktioner och svar på våldet hade etable-
rats som klassbundna vid mitten av 1800-talet. Mäns våld ansågs svårare att uthärda och leva med för 
sköra och förfinade över- och medelklasshustrur, än för hustrur ur de lägre klasserna som betraktades 
som mer härdade, tåliga och robusta. Följaktligen bedömde domare mäns våld olika med hänsyn till 
klass så att det våld mot hustrur som ansågs vara acceptabelt i en klass fördömdes i en annan, Foyster, 
2005, s. 72–81; jfr. Phillips, 1988, s. 341. 
415   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 84 f. 
416   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 86 f, citat s. 87. 
417   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 86 ff. 
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ena sidan framträdde mer konservativt präglade uppfattningar som före-
språkade en fortsatt och till och med förstärkt könshieraki, och å andra sidan ett 
nyare och utmanande synsätt som avvisade den samhälleliga könsmaktsord-
ningen till förmån för mer jämställda äktenskap.418  

I prästeståndet blev debatten rörande utskottsbetänkandet också tämligen 
livlig, visar Lindstedt Cronberg. Främst gällde det förslaget att slopa varnings-
graden inför domkapitlet och förslaget som handlade om att allmän domstol – 
och inte som tidigare Kunglig Maj:t – skulle ges rätt att tilldöma makar skils-
mässa vid ”fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag” liksom vid ”stridighet i lynne 
och tänkesätt hos båda makar”. Med utgångspunkt i ett strängt religiöst per-
spektiv på skilsmässa motsatte sig prästerskapet i synnerhet det senare försla-
get, med argumentet att en utvidgning av skilsmässolagen hotade äktenskapet 
som institution, samt riskerade att omvandla det till ett civilt kontrakt som fritt 
kunde upplösas efter makarnas eget godtycke.419 

Trots att debatten om våldsutsatta hustrurs rätt till skilsmässa 1859–1860 ut-
tryckte ett ifrågasättande av husbondemakten och en aversion mot fysiskt våld 
präglades den av en ambivalens där den kulturella värderingen av mäns våld 
mot hustrur framstår som både tillåtande och avrådande.420 Bland annat fram-
träder i såväl adelsståndet som prästeståndet synsättet att hustrur själva var vål-
lande till det våld de utsattes för, genom att inte ha underordnat sig mannen el-
ler bemött honom med tillräcklig kärlek och fördragsamhet.421 Likafullt, kon-
kluderar Lindstedt Cronberg, att synen på mäns våld mot hustrur förändrades 
på en normativ nivå vid mitten av 1800-talet även i Sverige, samt att ”en ny 
uppmärksamhet riktats mot män som misshandlade sina hustrur, en medveten-
het och intresse som inte tycktes finnas i det politiska samtalet vid seklets bör-
jan”.422  

Som vi har sett av det internationella forskningsläget visar flera historiker 
att det offentliga samtalet om mäns våld mot hustrur förändrades i flera länder 
från mitten av 1800-talet. Hustrumisshandel fördömdes allt starkare på den 
normativa nivån. Att så var fallet även för svenskt vidkommande, menar även 
Lindstedt Cronberg utifrån en undersökning av den långsträckta riksdagsdebat-
ten 1847–1858 om husbondens rätt att aga sitt tjänstefolk och av debatten om 
misshandlade hustrurs rätt till skilsmässa 1859–1860. Genom att analysera re-
toriken och metaforiken i ständernas diskussioner visar Lindstedt Cronberg att 
båda riksdagsdebatterna sammantaget kan tolkas som ett ifrågasättande av själ-
va idén om husbondeväldet och det legitima våldet, samt som ett led i stats-
maktens strävan att monopolisera våldet. I debatterna framträder hur ett äldre 
synsätt på våld ställdes mot ett nyare, där det senare riktade kritik inte enbart 
––––––––– 
418   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 89 ff. 
419   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 89 ff. 
420   Lindstedt Cronberg, 2006, s. 226; 2009, s. 93, s. 100. 
421   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 97. 
422   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 99, min kursivering.  
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mot det fysiska våldet i sig utan mot den inbyggda maktrelation i hushåll och 
äktenskap som det symboliserade. En tidigare kritik mot husbondemakten som 
riktat sig främst mot missbruket av den kompletterades nu med ett nytt synsätt 
som tog avstånd från våld utifrån liberala principer. Husbondemakten ifrågasat-
tes i sig, och följaktligen den samhällsordning som delegerade statens vålds-
monopol till varje husbonde.423  

I kontrast till Liliequist som argumenterar för att det äktenskapliga våldet 
marginaliserades och projicerades på de lägre klasserna vid ingången till 1800-
talet, konkluderar Lindstedt Cronberg att mäns våld mot hustrur inte betrakta-
des som klassbundet i ståndsriksdagens diskussioner om skilsmässa och våld 
som skillnadsgrund 1809–10. När Lindstedt Cronberg kommer till analysen av 
debatten om skilsmässa för misshandlade hustrur 1859–60 upphör emellertid 
hennes intresse för klass. Med referenser till tidigare forskning ges förvisso in-
trycket av att det var en verksam kategori i samtidens konstruktioner av hustru-
misshandel även i en svensk kontext, men Lindstedt Cronberg applicerar inte 
begreppet i sina egna analyser. Intrycket som följer är att mäns våld mot hust-
rur uppfattades som enhetligt och alltigenom likt i det politiska samtalet vid 
seklets mitt – oavsett föreställningar om förövarens och offrets sociala position. 
Om det förhöll sig så, eller om föreställningar om klass bidrog till formandet av 
samtidens tolkningar av äktenskapligt våld även i en svensk kontext återstår att 
undersöka.  

Eftersom lagändringar föregås av politiskt beslutsfattande är det möjligt att 
argumentera för att framväxten av en ”privat offentlighet” från slutet av 1700-
talet – präglad av en ökad insyn och öppenhet i äktenskapets och familjelivets 
mest privata och intima konflikter424 – medförde en successiv politisering av äk-
tenskapet som i början av 1800-talet bland annat resulterade i förordingarna om 
äktenskapsskillnad 1810 och 1860 (och så småningom utmynnade i en större 
revision av giftermålsbalken under tidigt 1900-tal). Som Lindstedt Cronberg 
visat föregicks även 1810 års förordning om skilsmässa – som lagfäste en rad 
nya skillnadsgrunder såsom ”fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag” – av stånds-
riksdagens diskussioner om husbondemaktens gränser. I detta samtal intog 
mäns våld mot hustrur förvisso en undanskymd plats. Men jämte införandet av 
1861 års förordning och det straffrättsliga förbudet för män att utöva våld mot 
hustrur kan dessa lagändringar ses som resultatet av en längre förändringspro-
cess där intimsfären, äktenskapet och relationen mellan makar öppnades upp 
för granskning även på den politiska arenan, där den blev föremål för offentlig 
diskussion och beslutsfattande.  

––––––––– 
423   Lindstedt Cronberg 2006, s. 217–227.  
424   Historikern Maria Ågren har utvecklat begreppet ”privat offentlighet” i en analys av hur en föränd-
rad praxis och konkurslagstiftning under 1700-talet förändrade egendomsförhållandena i äktenskapet 
och bidrog till en förändring av den framväxande offentligheten, Ågren, 2006, s. 25–44.   
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I relation till tidigare forskning har jag i det som följer för avsikt att under-
söka huruvida det skedde en privatisering av mäns våld mot hustrur – i me-
ningen att talet om mäns våld och välde i äktenskapet försköts ur det offentliga 
samtalet, marginaliserades till lägre klasser och osynliggjordes425 – eller om 
frågan politiserades i termer av oenighet under perioden 1810–1880. Därmed 
hoppas jag kunna bidra till en vidgad förståelse av den kronologi som tecknats 
genom tidigare forskning om äktenskapligt våld under 1800-talet.  

Även om mäns våld mot hustrur aldrig formulerades som ett problem i den 
tidiga svenska kvinnorörelsen under slutet av 1800-talet, så går det likafullt ge-
nom en analys av ständernas debatter om äktenskaplig oenighet och skilsmässa 
att argumentera för att frågan hamnade på den politiska agendan och aktualise-
rades och debatterades i andra kontexter, av andra aktörer och utifrån andra in-
tressen och motiv. Det går också, menar jag, att problematisera vad forskningen 
inkluderat, och därmed exkluderat, ur historieskrivningen om den svenska 
kvinnans emancipation och den så kallade ”kvinnofrågan”, det vill säga de 
ogifta kvinnornas lika arvsrätt, myndighet och näringsfrihet. För de gifta kvin-
norna fanns det mindre utrymme, vilket främst vigdes åt deras rätt till egendom 
inom äktenskapet. Den tidiga kvinnoforskningens fokus på kvinnors utbildning, 
arbete och försörjning kan ha format de frågor som ställts till det förgångna, 
och följaktligen också inverkat på hur kvinnofrågan rekonstruerats och vilka re-
former som synliggjorts och diskuterats.426  

Om forskarnas blick istället vänts mot andra politiska debatter i samtiden: 
om oenighet, äktenskap och skilsmässa – som berörde den gifta kvinnans situa-
tion i det privata, i äktenskap och familjeliv – kanske även andra aspekter av 
kvinnors underordnade ställning i äktenskapet än den ekonomiska omyndighe-
ten hade inkluderats i historieskrivningen om kvinnoemancipationen? Som vi 
sett ovan har internationell historisk forskning visat att det inte enbart var femi-
nister och kvinnorörelsen som konstruerade äktenskapligt våld som ett pro-
blem, utan även aktörer och rörelser som verkade för nykterhet, väckelse, ko-
operation och välgörenhet, samt i organisationer och kampanjer ledda av en 
framväxande medelklass.427  

Som Lindstedt Cronberg visat debatterades hustrumisshandel och misshand-
lade hustrurs rätt till skilsmässa även i Sverige vid mitten av 1800-talet. Till 

––––––––– 
425   Liliequist, 2001, s. 113 ff.  
426   Se t ex Qvist, 1960; Manns, 2005. I en bilaga över ”reformutvecklingen under 1800-talet” (mer 
precist 1845–1923 och med uppgifterna hämtade från de Kvinnohistoriska samlingarna vid UB, Göte-
borgs universitet) gör Manns en kronologisk uppställning över de kvinnoemancipatoriska reformer 
som genomfördes under perioden. I samband härmed nämns emellertid varken 1860 års förordning 
rörande oenighet i äktenskap eller 1861 års förordning angående mord, dråp och annan misshandel som 
båda hade åtminstone formell betydelse för den gifta kvinnans emancipation och synen på hennes 
ställning i äktenskapet, Manns 2005, s. 187.    
427   Se t ex Scott C., 2000, s. 309-325; Nadelhaft, 1995, s. 15-44; Eueler, 2000, s. 198-210; Gordon 
1989; Pleck 1987.    
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skillnad från den internationella historiska forskningen ger hon dock inte den 
framväxande kvinnofrågan någon framträdande roll i tolkningen av denna för-
ändring. Resultatet blir att de parallella riksdagsdebatter om kvinnors utsträckta 
rättigheter som pågick i samtiden exkluderas ur kontexten, och därmed som en 
möjlig grund för tolkningarna i analysen.  

Med Lindstedt Cronbergs skrivning tycks det som att debatten om våldsut-
satta hustrurs rätt till skilsmässa 1859–1860 var en följd av debatten om hus-
bondens rätt att aga sitt tjänstefolk. Utifrån riksdagens initierande av en diskus-
sion om äktenskap, husbondemakt och skilsmässa 1809–10 menar jag att det 
omvända förhållandet är en mer rimlig tolkning. Därför vill jag problematisera 
att debatten 1859–1860 ses isolerad från de tidigare politiska debatter om äk-
tenskap, skilsmässa och oenighet som ägt rum under seklet, enligt förteckning-
en över ständernas protokoll. Istället för att undersöka debatten närmre och sät-
ta den samman med en debatt som pågått mycket längre analyseras den av 
Lindstedt Cronberg i relation till debatten om husagan av tjänstefolk.  

Motionen som 1859 lades fram i borgarståndet var författad i liberal anda 
med utgångspunkt i idéer om rättvisa och likhet inför lagen och medförde slut-
ligen en förändring av lagstiftningen i liberal riktning. Men att skriva fram be-
rättelsen som om den politiska förändringen tar sin början här är att förenkla 
den, att skriva in den i det liberala genombrottet och alltför starkt betona de li-
berala idéernas betydelse. Med en sådan metod osynliggörs dessutom det poli-
tiska samtal om oenighet, äktenskap och våld som fördes tidigare, av företrä-
desvis prästerskapet och huvudsakligen utifrån deras erfarenheter av att hantera 
problemet i praktiken. Till församlingsprästens plikter hörde att vaka över och 
upprätthålla den inre ordningen i församlingens hushåll, bland annat genom att 
se till att makar levde i sämja och enighet. Följaktligen hade han också till upp-
gift att hantera äktenskapliga konflikter och problem som mäns våld mot hust-
rur.  

Utifrån det offentliga trycket som källmaterial går det att följa riksdagsde-
batter som pågått över lång tid, på sin väg från motioner över riksdagsdiskus-
sioner till betänkanden och avgörande beslutsfattande. Det blir även möjligt att 
undersöka hur en debatt eller diskussioner rörande ett visst ämne har förändrats 
över lång tid, exempelvis då förslag om lagändringar tog lång tid att genomföra 
– vilket gällde i fallet med en förändrad lag om oenighet och skilsmässa. Ge-
nom att anlägga ett längre historiskt perspektiv och följa debatten från 1859–
1860 års riksdag om våldsutsatta hustrurs rätt till skilsmässa längre bakåt i ti-
den menar jag att både den historiska kontinuiteten och förändringsprocessen 
rörande äktenskaplig oenighet och våld kan synliggöras. Vid en genomgång av 
begrepp som oenighet, äktenskap, äktenskapsskillnad och aga i den tryckta re-
gisterförteckningen över riksdagsprotokollen och ett närmare studium av dessa 
visar det sig nämligen att debatten 1859–1860 ingalunda var ny.  

Som Lindstedt Cronberg visar fanns det en politisk polarisering i frågan om 
husbondens rätt att aga sina underlydande, men som inte självklart gick emel-
lan liberala och konservativa krafter under riksdagsdebatterna 1847–58 och 
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1859–60. Undersöker vi ett tidigare skede av debatten menar jag att det går att 
ytterligare problematisera denna polarisering, genom att belysa hur den föränd-
rats över en längre tid.  

För att kort återvända till det inledande referatet av John Stuart Mill ger det 
oss en liten inblick i hur delar av den bildade viktorianska borgerligheten såg 
på relationen mellan kvinnor och män och vad som skulle göras för att råda bot 
på hustrumisshandel som ett problem i 1870-talets England. Vi får dock inte 
veta om Mills referat avspeglar ett synsätt som genomsyrade andra samhälls-
skikt och samhällen i ett längre historiskt perspektiv; hur våldets praktiker såg 
ut eller vilka föreställningar vanliga människor hade om äktenskaplig oenighet 
och våld. Vi får heller inte veta något om hur mäns våld mot hustrur legitime-
rades eller på vilka grunder det fördömdes. Inte heller säger hans reflektion 
över kvinnans underordning mycket om hur parterna som involverades i våldet 
– hustrur, husbönder, vänner, grannar och andra individer i lokalsamhället – 
tänkte, talade och agerade i relation till äktenskapligt våld. Det avser jag att un-
dersöka i det som följer.  

Jämte en studie av äktenskaplig oenighet och våld på lokala kyrkliga arenor 
vill jag alltså undersöka hur mäns våld mot kvinnor i äktenskapet omtalades 
och hanterades i det offentliga politiska samtalet under första delen av 1800-
talet. Utgångspunkten för denna dubbla ansats är antagandet att de föreställ-
ningar och normer som omgärdade oenighet och mäns våld mot kvinnor, som 
uttrycktes och kom att dominera den offentliga politiken fick betydelse för hur 
problemet formulerades, uppfattades och hanterades i sociala praktiker. Dis-
kussionerna och debatterna över lagförslag rörande oenighet, äktenskapligt våld 
och skilsmässa som fördes av männen i ståndsriksdagen bidrog till att konstitu-
era ideologiska och diskursiva gränser för mäns makt och våld i äktenskapet, 
vilket i sin tur påverkade hur verkliga relationer makar emellan formades och 
levdes.  

Omvänt utgår jag också från antagandet att de historiska aktörernas göran-
den och låtanden i äktenskap, hushåll, grannskap, inför kyrklig och världslig 
rättskipning hade betydelse för hur problemet oenighet och äktenskapligt våld 
omtalades och hanterades på den politiska nivån, i ståndsriksdagen och i mo-
tioner, debatter, betänkanden och beslut. Genom att kombinera en undersök-
ning av det offentliga politiska samtalet om oenighet och äktenskapligt våld, 
med studier av oenighetens och det äktenskapliga våldets lokala praktiker på 
kyrkliga arenor är mitt mål att synliggöra och analysera relationen mellan rå-
dande normer och föreställningar om kön, klass, äktenskap och våld och män-
niskors faktiska handlande i konfliktfyllda och våldsamma äktenskap under 
1800-talet.  
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IV. ÄKTENSKAPLIG  
OENIGHET OCH VÅLD  

INFÖR KYRKORÅDET I VÄXJÖ 
I föreliggande kapitel analyseras hur kyrkorådet i Växjö stads- och landsför-
samling hanterade de fall av äktenskaplig oenighet som kom till deras känne-
dom och som protokollfördes under perioden 1816–1889.428 För att kunna för-
djupa analysen tecknas dessförinnan en bild av Växjö stad, som utgör under-
sökningens lokal, samt hur lagstiftningen som reglerade äktenskaplig oenighet 
och kyrkorådets roll och uppgifter i lokalsamhället såg ut.   

Växjö – en borgerlig småstad i ett agrart omland,  
1810–1880 
Växjö stad i Kronobergs län som utgör en del av avhandlingens undersöknings-
område har ett långt förflutet som stifts-, skol- och förvaltningsstad. Redan på 
1100-talet blev Växjö biskopssäte och därefter på 1200-talet platsen för stiftets 
domkapitel.  På 1300-talet fick staden sina stadsrättigheter och på 1600-talet 
förlades både ett gymnasium och en länsstyrelse dit. Växjö har också en lång 
historia som handelsstad då dess läge – där vägarna från intilliggande härader 
möttes – bidrog till framväxandet av en marknadsplats.429 

Demografi 
Under 1800-talet ägde en stark befolkningsökning rum i Sverige. Hur denna 
såg ut och fördelade sig i Växjö under åren 1810–1880 framgår av tabellen 
nedan.   

 
 

––––––––– 
428   De protokoll som finns att tillgå från Växjö stads- och landsförsamling för min undersökningsperi-
od (1810–1880) härrör från åren 1819–1831 (inklusive handlingar för 1816–1844) och 1864–1897. Ef-
ter förfrågan hos både Vadstena landsarkiv har framkommit att protokoll för perioden 1801–1819 och 
1845–1863 saknas, och kan följaktligen inte ingå i föreliggande undersökning. Muntlig uppgift från 
arkivarie Andreas Wallgård, Landsarkivet i Vadstena, 2010-04-28.     
429   Larsson, 1991; kapitlets rubrik har delvis hämtats från historikern Lennart Johansson, och hans be-
skrivning av Växjö stad vid sekelskiftet 1900, som “en ‘borgerlig’ småstad, centrum i ett agrart beton- 
at omland […] dominerad av handel, hantverk och offentlig och privat förvaltning”. Denna kärnfulla 
beskrivning av staden passar, enligt min mening, även bra för en beskrivning av 1800-talets förhållan-
den, Johansson, 1992, s. 11.  
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Tabell 1 Befolkningsutvecklingen i Växjö stad 1810–1880 
 
År 
18- 

Folkmängd  Förändring  
(%) 
 

Andel   
män 

Andel   
kvinnor 

Andel av länets folkmängd 
(%) 

10 1228 --- 43 57 1,4 
20 1522 + 24 43 57 1,6 
30 2072 + 36 43 57 1,9 
40 2342 + 12 44 56 1,9 
50 2655 + 12 41 59 2,0 
60 3229 + 18 42 58 2,1 
70 3737 + 14 42 58 2,4 
80 4935 + 32 42 58 2,9 
 
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik för år 1880 
s 151 och Tabellverket 1810−1850, Demografiska Databasen, Umeå universitet 
(www.ddb.umu.se/tabellverk). 
 
Som vi kan se av tabellen ovan ökade stadens befolkning med 3707 invånare 
under perioden, vilket motsvarar en ökning med 302 procent. Denna ökning var 
störst under 1820- och 1870-talen, då folkmängden steg med över 30 procent 
på ett årtionde. I staden ökade folkmängden snabbare än vad länets folkmängd 
gjorde, där den ökade med 89 procent under samma period. Av länets invånare 
var 1,4 procent bosatta i Växjö som var den enda staden i länet under 1800-
talet, medan motsvarande siffra vid periodens slut mer än fördubblats och upp-
gick till 2,9 procent. Precis som i Sveriges övriga städer fanns det i Växjö un-
der 1800-talet ett stort kvinnoöverskott som successivt ökade – delvis som en 
konsekvens av kvinnors längre livslängd och att kvinnor emigrerade i lägre ut-
sträckning än män.430 Av tabellen framgår att Växjös kvinnoöverskott var för-
hållandevis konstant under hela den aktuella tidsperioden, något som också 
framhålls av Lars-Olof Larsson.431 

Sett till landet som helhet var andelen kvinnor 52 procent både åren 1810 
och 1850. Vid undersökningsperiodens slut år 1880 utgjorde kvinnor 51 pro-
cent. Vissa skillnader förelåg dock mellan städer och landsbygd, då andelen 
kvinnor i städerna var 55 procent, medan siffran för landsbygden uppgick till 
51 procent.432 I detta avseende låg Växjö sålunda över riksgenomsnittet för lan-
dets städer. Växjös befolkningstillväxt var inte på något sätt exceptionell under 
perioden i relation till andra svenska städer. Vid en jämförelse med Kalmar och 
Jönköping som var Smålands andra två residensstäder, visar det sig att Jönkö-

––––––––– 
430    Widerberg, 1980, s. 59.  
431    Larsson, 1991 s. 155, s. 158.  
432    Historisk statistik för Sverige, Del 1. Befolkning 1720–1967 s. 44 ff. 
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pings folkmängd ökade med 523 procent under perioden, medan Kalmars steg 
med 195 procent.433 

Fram till år 1840 hade Växjö stad en befolkningstillväxt som låg över riks-
genomsnittet. Merparten av denna berodde på ett inflyttningsöverskott, medan 
födelseöverskottet var blygsamt. En vändning inträffade dock runt år 1830, då 
födelseöverskottet börjar öka, medan inflyttningsöverskottet blev betydligt 
mindre. Sett till landet som helhet hade både städerna och landsbygden under 
denna period en relativt kraftig befolkningsökning. Sannolikt kan den starka 
befolkningstillväxten i Växjö kopplas till goda konjunkturer för handeln och 
hantverket, vilka utgjorde stadens två viktigaste näringar under perioden. Bland 
inflyttarna till stadens fanns hantverksgesäller, lärlingar och tjänstefolk, och 
den största gruppen utgjordes av kvinnor. År 1838 drabbades staden av en om-
fattande brand vilket bland annat resulterade i att drygt 700 personer blev hem-
lösa. I brandens spår kom återuppbyggnaden av staden dock igång relativt 
snabbt, men redan år 1843 utbröt återigen en ny storbrand. I denna brand blev 
över 1100 personer hemlösa och bland de få byggnader som klarade sig undan 
lågorna fanns domkyrkan och gymnasiet. Befolkningsmässigt ägde en förskjut-
ning rum genom att en del av stadens befolkning tillfälligt flyttade ut till lands-
församlingen efter branden. På så sätt ökade denna sin folkmängd något, sam-
tidigt som staden fick ett stort inflyttningsunderskott under åren närmast efter 
branden. Detta balanserades dock i viss mån av att födelseöverskottet var rela-
tivt stort.434  

Även efter 1843 års brand kom återuppbyggnaden av staden igång tämligen 
omgående varför stadens befolkning åter ökade under den resterande delen av 
1840-talet. Senare, under perioden mellan 1850 och 1880 fördubblades Växjös 
befolkning. Särskilt under slutet av 1870-talet och början av 1880-talet bidrog 
en stark inflyttning från det agrara omlandet till en stark folkökning. Inflytt-
ningen hade bland annat att göra med den jordbrukskris som i hela landet fick 
människoskaror att söka sig till de växande städerna för att söka sig en utkomst. 
I likhet med andra svenska städer sågs Växjö som ett alternativ till en mer 
långväga emigration, för många av de människor som inte längre kunde försör-
ja sig inom det effektiviserade och allt mindre arbetskraftsintensiva jordbruket. 
Denna omvandling gav i sin tur städer som Växjö, med dess framväxande in-
dustri- och servicenäringar, ett tillskott på ny arbetskraft.  

Två viktiga händelser som ägde rum under undersökningsperioden var att 
näringsfriheten infördes fullt ut år 1864 och införandet av en järnvägsförbindel-
se i Växjö år 1865. Kommunikationerna förbättrades därigenom avsevärt, men 
förbindelserna österut mot Kalmar och Karlskrona dröjde till 1874. De förbätt-
rade kommunikationerna bidrog också till ökningen av stadens starka befolk-
ningstillväxt under 1870-talet. Även för Växjö landsförsamling – som också 

––––––––– 
433    Historisk statistik för Sverige, Del 1. Befolkning 1720–1967 s. 45 ff.  
434    Lindström, 1942, s. 258 ff , s. 293 ff ; Larsson , 1991 s. 147ff , 155 ff, 252.  
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ingår i undersökningsområdet435 – går det att iaktta en tydlig befolkningsökning 
under perioden 1845–1880. En begränsande faktor för befolkningstillväxten i 
staden var just att gränsen mot landsförsamlingen gick så nära stadens centrala 
delar, även om en gränsförändring som ökade stadens territorium ägde rum på 
1870-talet. En annan faktor som begränsade stadens folkökning var den tidiga-
re nämnda emigrationen till framförallt Nordamerika, som kom igång på allvar 
under andra hälften av 1860-talet. En topp i denna utvandring inföll i samband 
med nödåren i slutet av 1860-talet, men i jämförelse med den emigration som 
förekom från landsbygden var emigrationen från staden inte så stor före år 
1880. Detta tydliggörs bland annat av att det var fler personer från Växjö stad 
som under 1870-talet flyttade till Stockholm än som emigrerade till USA.436 

Mot bakgrund av avhandlingens övergripande syfte där äktenskapet utgör 
en central kontext för analysen av äktenskaplig oenighet och våld är det också 
av relevant att säga något om hur stor andel av befolkningen i Växjö stad som 
var gifta respektive ogifta. 

 
Tabell 2 Fördelning av befolkningen utifrån civilstånd i Växjö stad  
1810–1880 
 

Gifta Änka/Änkling Ogifta  Totalt År 

M K M K M K M      K        Summa 
1810 163 167 22 76 342 458 527 701 1228 
1830 251 253 15 128 629 796 895 1177 2072 
1850 318 324 32 146 746 1062 1096 1532 2628 
1880 675 677 67 210 1340 1966 2082 2853 4935 
 
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik för år 1880 
och Tabellverket 1810−1850, Demografiska Databasen, Umeå universitet 
(www. ddb.umu.se/tabellverk). 
 
Till gruppen ogifta individer har också personer under 15 år räknats in, och för 
år 1880 även de invånare som var frånskilda. Som vi har sett var vägen mot 
skilsmässa fortfarande lång och omständlig och relativt få människor hade möj-
lighet att ens ansöka om det. Följaktligen var antalet makar som tilldömts 
skilsmässa under perioden mycket få. Exempelvis fanns det år 1880 endast sju 
formellt frånskilda personer i Växjö, fördelade på en man och sex kvinnor. Per-
soner som var gifta utgjorde 27 procent av befolkningen, både år 1810 och 
1880. Det stora överskottet på kvinnor återfinns dels i gruppen änklingar/änkor, 
dels i gruppen ogifta personer över 15 år.  

––––––––– 
435    Både Växjö stads- och landsförsamling lydde under samma kyrkoråd under perioden.  
436    Vejde, 1942, s. 201 ff ; Larsson, 1991, s. 235 ff, s. 248–270.  
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Näringsliv och social struktur  
Som framhållits ovan utgjorde handel och hantverk Växjös två viktigaste när-
ingar under perioden. Därutöver fanns det också en hel del personer anställda 
inom det vi numera benämner offentlig verksamhet, men som i äldre tid kalla-
des allmän tjänst. Denna verksamhet bestod av statliga organ såsom länsstyrel-
se, kyrkliga organ, inklusive skolan, samt stadens egna organ. Inom denna 
grupp var spännvidden mellan olika individers utbildning och status mycket 
vid. Till befattningar med hög status och stora möjligheter att utöva inflytande 
hörde landshövdingen, biskopen och borgmästaren. Bland stadens lägre sam-
hällsskikt fanns det tjänstefolk som arbetade hos handlare och hantverkare eller 
var anställda i allmän tjänst. Förekomsten av denna grupp bidrog sannolikt till 
att det fanns ett konstant kvinnoöverskott i Växjö stad under hela perioden. 
Andelen arbetare var vid periodens början tämligen låg.437 

Enligt historikern Lars-Olof Larssons kategorisering utgjorde de personer i 
staden som var verksamma inom industrin 5 procent. Detta kan ställas i relation 
till att handeln sysselsatte 13 procent, hantverket 36 procent och den offentliga 
verksamheten 24 procent. De resterande 22 procenten återfinns i kategorin icke 
industriellt arbete och övrigt. I relation till förhållandet år 1791 hade dock hant-
verkets andel minskat från 47 till 36 procent. Tjänstefolket hade under samma 
period ökat med 10 procentenheter i relativa tal, från 28 till 38 procent. Om be-
folkningen fördelades utifrån de yrkesverksammas klassposition räknades 10 
procent som företagare, 4 procent som högre tjänstemän, 4 procent som lägre 
tjänstemän, 69 procent som gesäller, lärgossar, arbetare och tjänstefolk samt 13 
procent till gruppen övriga.438 

Om däremot familjemedlemmar räknades in blev andelen företagare, lägre 
och högre tjänstemän tillsammans mer än dubbelt så stor som var fallet gällan-
de de yrkesverksamma. I gengäld minskade gruppen gesäller, lärgossar, arbeta-
re och tjänstefolk med 20 procentenheter. År 1835 gick det att skönja framväx-
ten av en arbetarklass i staden, och vid 1900-talets början utgjorde den ungefär 
20 procent av de yrkesverksamma.439 

Trots att industrin hade fått ökad betydelse för stadens näringsliv vid slutet 
av perioden, var det bara 16 procent av den yrkesverksamma befolkningen som 
var verksam inom denna sektor år 1876. Hantverk och handel hade minskat i 
betydelse och utgjorde 15 respektive 5 procent av de yrkesarbetande. Inte heller 
den offentliga förvaltningen hade expanderat nämnvärt, utan sysselsatte endast 
12 procent. Den klart största sektorn var nu husligt arbete, som uppgick till 44 
procent av alla yrkesverksamma. Av detta går att se en tydlig koppling till den 
höga andelen kvinnliga invånare i staden även under den senare delen av un-
dersökningsperioden – framförallt i kategorin ogifta över 15 år. Både samfärd-

––––––––– 
437   Lindström, 1942, s. 317 ff ; Larsson, 1991 s. 159 ff, 240, 254, 264 ff, 392 ff, 402.  
438   Lindström, 1942, s. 317 ff ; Larsson, 1991 s. 159 ff, 240, 254, 264 ff, 392 ff, 402. 
439   Lindström, 1942, s. 317 ff ; Larsson, 1991 s. 159 ff, 240, 254, 264 ff, 392 ff, 402.  
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sel och jordbruk var tämligen små sysselsättningsområden för stadens yrkes-
verksamma som vardera gav arbete åt enbart en procent av de yrkesverksam-
ma. Den nya lagstiftningen år 1858 om att ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 
års ålder hade betydelse för att fler kvinnor etablerade sig som företagare inom 
hantverk och handel i Växjö stad från och med 1860-talet.440 

Mellan 1865 och 1880 fördubblades antalet handelsföretag i staden, från 23 
till 50. Antalet kvinnliga innehavare av handelsföretag ökade då från fyra till 
nio, medan det totala antalet anställda i samtliga handelsföretag ökade från 19 
till 41 mellan 1865 och 1880. Inom gruppen handelsföretagare var dock skill-
naden i omsättning och inkomster förhållandevis stor. De största inkomsterna 
fanns hos en mindre grupp välbeställda grosshandlare och män. Trots ökningen 
fanns de kvinnliga handelsidkarna främst bland dem som bedrev handel i mind-
re skala och som hade betydligt lägre inkomster från sina rörelser. Antalet 
hantverksföretagare förändrades inte lika markant, utan låg på samma nivå 
både 1835 och 1880, med 105 respektive 104 företagare. Den lägsta siffran 
uppvisades år 1870, då det bara fanns 62 företagare. Könsskillnaden bland dem 
som bedrev hantverk var markant, och av de 104 hantverksföretagare som 
fanns verksamma i staden år 1880 var endast 12 kvinnor. Ökningen mellan 
1870 och 1880 berodde dock i någon mån på att antalet kvinnliga hantverksfö-
retagare hade ökat från 7 till 12. Ökningen av antalet hantverksföretagare mel-
lan 1870 och 1880 bidrog föga förvånande till att antalet hantverksarbetare 
ökade kraftigt, från 114 till 206. I relation till år 1835 då det hade funnits 192 
arbetare inom hantverk var ökningen dock ganska blygsam. Så var även antalet 
kvinnliga hantverksarbetare som år 1880 enbart kunde räknas till tre stycken.441 

Den industriella utvecklingen som tog fart i Sverige omkring 1870 kom 
också att sätta sina avtryck i Växjö där en del mindre småföretag och medelsto-
ra industrier växte fram ur tidigare hantverk. Jämte dessa etablerades även ett 
par större industrier. Vid denna tidpunkt var flertalet av stadens arbetare an-
ställda i den klädesfabrik som startats på 1820-talet och som år 1835 hade om-
kring 45 arbetare. Fabriken fanns kvar fram till att den förstördes i en brand år 
1874. Fabriken var som störst i fråga om antalet anställda i slutet av 1840-talet, 
då de uppgick till 130 stycken, men mot slutet fanns det bara runt 80 kvar. I 
patriarkal anda uppförde fabrikens ägare särskilda bostäder för en del av fa-
briksarbetarna och år 1850 bodde 17 arbetare i dessa bostäder, varav flertalet 
också hade familjer. Under tidsperioden 1849–1859 hade staden ytterligare en 
fabrik för tillverkning av kläder. Vid upphörandet hade denna cirka 40 arbetare. 
Tillsammans med tändsticksfabriken fick denna fabrik på sikt stor betydelse för 
den industriella utvecklingen i Växjö.  

Tändsticksfabriken i Växjö var en av flera nya fabriker för tändstickstill-
verkning som startades i framförallt Småland och Västergötland vid ungefär 

––––––––– 
440    Larsson, 1991 s.  240, 378 ff. 
441    Larsson, 1991 s.  240, 378 ff.  
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samma tidpunkt. Fabriken som grundades i Växjö 1868 hade år 1872 anställt 
121 arbetare. Av dessa var ungefär hälften under 18 år. Fabrikens expansion 
gick snabbt under 1870-talet och vid slutet av årtiondet var fabriken stadens 
största arbetsplats med närmare 300 anställda. Ungefär hälften av dessa var 
kvinnor, vilka tilldelades några av de mest okvalificerade och farliga arbets-
uppgifterna, samt de lägsta lönerna. Innan tändsticksfabriken mekaniserades 
vid sekelskiftet 1900 utfördes en del av produktionen i hemmen. Denna hem-
produktion bestod främst av tillverkning av lådor, och torde ha underlättat för 
många kvinnor att förena förvärvsarbete med hushålls- och omsorgsarbete. En 
annan ny industri var Wexiö mekaniska verkstad som grundades 1872. Tre år 
senare hade verkstaden 28 anställda, men var inte lika expansiv som tändsticks-
fabriken. Därutöver tillkom under slutfasen av perioden flera nya småindustrier 
som bland annat ägnade sig åt tillverkning av snus och vagnar. Sedan tidigare 
fanns det också ett bryggeri i staden, men ännu på 1870-talet var dess verksam-
het av relativt begränsad omfattning.442  

Sammanfattningsvis kan sägas att den industriella utvecklingen i Växjö ini-
tialt präglades av en tämligen expansiv fas som senare kom att avstanna något. 
En följd därav blev att staden 1880 hade en låg andel yrkesverksamma inom 
industrin i relation till landets städer som helhet.443 

Stadens styrelse  
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av den lokala styrelsen i Växjö både i 
den form den utövades av stadens egna organ, inklusive magistraten, och av de 
kyrkliga organen, inklusive skolväsendet. Som tidigare nämnts infördes en 
kommunreform 1862, som bland annat medförde en mer tydlig uppdelning 
mellan de borgerliga och de kyrkliga angelägenheterna.444 

Till den borgerliga sfären räknades stadens magistrat som bestod av borg-
mästaren och fyra rådmän, och som huvudsakligen utövade den verkställande 
makten i staden. En central funktion hos magistraten var att den också fungera-
de som stadens domstol. I domstolen agerade borgmästaren domare, och med 
juridisk utbildning som grund för sitt ämbete utsågs han av Kunglig Maj:t. Sta-
dens borgerskap och den avgående borgmästaren hade dock möjlighet att läm-
na förslag på ny borgmästare. Till skillnad från borgmästaren behövde rådmän-
nen inte nödvändigtvis ha någon juridisk utbildning och tillsattes av landshöv-
dingen efter förslag från borgerskapet. Följaktligen rekryterades rådmännen 
främst bland stadens handelsmän. Det samlade borgerskapets möjlighet till in-
flytande utövades av den allmänna rådstugan, som hade samma karaktär och 
funktion som sockenstämman på landsbygden. Rådstugan medverkade sålunda 

––––––––– 
442   Lindström, 1942, s. 326 ff; Vejde, 1942, s. 41–48; Larsson, 1991, s. 392 ff; Johansson, 1992, s. 
180, 191, 195.  
443    Historisk statistik för Sverige, Del 1. Befolkning 1720–1967, s. 82.  
444    Larsson, 1991, s. 342 ff.  



 129

vid val av borgmästare och rådmän samt även vid riksdagsmannavalen. En in-
skränkning av rådstugans makt var dock de äldstes råd, som var en vald full-
mäktigeförsamling – i Växjö inrättad senast under 1720-talet. De äldstes råd 
valdes av allmänna rådstugan, och bestod av både hantverkare och handels-
män.445  

Trots att Växjö var en stiftsstad hörde egentligen inte stiftsledningen och 
dess domkapitel till de lokala kyrkliga organen, men skolan och gymnasiet i 
staden lydde under domkapitlet, varför rågången inte är enkel. Den lokala kyrk-
liga självstyrelsen utövades av sockenstämman, som var gemensam för stads- 
och landsförsamlingen. Domprosten var ordförande i stämman. I uppgifterna 
ingick utöver de sedvanliga frågorna om prästval och domkyrkans underhåll 
även fattigvårdsärenden. Därutöver fanns ett kyrkoråd.446 

Under perioden ägde en hel del förändringar rum beträffande stadens styrel-
se. Med kommunreformen 1862 minskade bland annat magistratens betydelse 
som härefter inskränktes till att i huvudsak fungera som domstol (rådhusrätt) 
och att ta ansvar för delar av den statliga tillsynen av stadens förvaltningsupp-
gifter. Magistraten kom efterhand att enbart bestå av borgmästaren och två 
rådmän, men de två rådmännen utgjordes av lekmän under avhandlingens un-
dersökningsperiod. Den allmänna rådstugan ersattes av stadsfullmäktige, som 
var stadens högsta beslutande församling och bestod av 24 ledamöter. Röstbe-
rättigade i valen till stadsfullmäktige var alla som betalade kommunalskatt, 
men det fanns en graderad röstskala baserad på inkomst och förmögenhet. Val-
barhetsåldern till fullmäktige var 25 år, vilket enbart gällde för män. Kvinnor 
var inte valbara alls. Med övergången till det nya systemet med stadsfullmäkti-
ge gavs ett ökat inflytande för personer som inte tillhörde borgerskapet i form 
av hantverkare och handelsmän. I Växjös första fullmäktige ingick bl.a. invåna-
re med titlarna fältläkare, lektor, häradshövding, konsistorienotarie, jägmästare 
och regementsskrivare.447 

Som verkställande organ fanns en drätselkammare med nio ledamöter. Det-
ta organ hade ett övergripande ansvar för stadens ekonomiska förvaltning. En 
fattigvårdsstyrelse hade tillkommit redan före 1862 och var jämte drätselkam-
maren det viktigaste kommunala organet vid sidan av fullmäktige. Under 1870-
talet låg stadens utgifter för fattigvården i allmänhet runt 12 000 kronor, men 
började öka relativt kraftigt runt år 1880. I stadens förvaltning ingick också po-
lisväsendet, som enligt 1867 års polisordning leddes av stadsfiskalen och be-
stod av 3 ordinarie konstaplar och 12 extra konstaplar. Stadsfiskalens ledning 
av den lokala ordningsmakten hade dock gällt redan under 1700-talet. Inom 
kyrkan blev det från år 1863 separata organ för stadsförsamlingen och landsför-

––––––––– 
445    Larsson, 1991, s. 180 ff.  
446    Lindström, 1942, s. 372 ff  och Larsson, 1991, s. 201–218.  
447    Vejde, 1942, s. 20–40, 80 ff, 143 ff; Larsson, 1991, s. 242 ff , 342–360, 419 ff ; Wångmar,  2005, 

s. 65 f, 177 f , 191 f. 
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samlingen, med varsin kyrkostämma, kyrkoråd och skolråd. På skolans område 
förekom dock ett visst samarbete mellan staden och landsförsamlingen. Dom-
kyrkan var gemensam för de två församlingarna, då landsförsamlingen saknade 
egen kyrka. Stadsförsamlingen och landsförsamlingen bildade ett gemensamt 
pastorat med kyrkoherde (domprosten) och komminister. Därutöver biträdde 
domkyrkosysslomannen med viss verksamhet.448 

Med civilt samhälle avses här framförallt sådana organisationer som kan 
räknas till begreppet folkrörelser. Två av de mest framträdande folkrörelserna i 
Sverige, nykterhetsrörelsen och (den socialistiska) arbetarrörelsen, fick dock 
sitt verkliga genombrott först efter 1880, då avhandlingens undersökning avslu-
tas. I Växjö stad tillkom exempelvis den första godtemplarlogen år 1882. Den 
tidiga nykterhetsrörelsen som organiserades i Svenska nykterhetssällskapet med 
Peter Wieselgren från Vislanda som en central förgrundsgestalt, bildade aldrig 
ett nykterhetssällskap i Växjö. Staden blev emellertid plats för ett möte när en 
centralförening bildades för Kronobergs län 1844. Denna förening blev relativt 
framgångsrik, åtminstone beträffande antalet lokala sällskap som i länet upp-
gick till 28 stycken. Trots att ingen tidig nykterhetsförening bildades i Växjö 
fördes dock en kamp för nykterhet där församlingspräster och andra represen-
tanter för kyrkan på olika sätt engagerade sig mot det omfattande brännvins-
bruket. Med historikern Lennart Johanssons formulering fördes detta arbete i 
samtiden som ”en mer integrerad del av ett mer omfattande kristligt bildnings-
projekt”.449  

En arbetarförening med liberal prägel bildades i Växjö år 1866, men kom 
bara att bestå fram till 1876. Liberalt präglad var även den kooperativa förening 
som var verksam i staden mellan 1867 och 1872. Den första kvinnoföreningen 
bildades 1888 och verkade på kristen och filantropisk grund. Inte heller på id-
rottens område var föreningslivet särskilt starkt under perioden fram till år 
1880, dock fanns det ett simsällskap, bildat så tidigt som år 1840. Andra före-
ningar som verkade före 1880 var en sångförening, ett musiksällskap och en 
skytteförening. Den kyrkliga väckelsen i form av frikyrkorna kom på allvar till 
Växjö på 1860-talet, då det 1866 bildades en biträdesförening till den nyevan-
geliska missionsföreningen i Växjö stift. År 1872 bildades Evangeliska luthers-
ka missionsförsamlingen i Växjö. Denna församling hade kontakter med Evan-
geliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Församlingen betecknade sig själv som in-
omkyrklig. I Växjöförsamlingen ingick främst företagare och tjänstemän ur 
samhällets mellanskikt. Baptistförsamlingen i Växjö tillkom dock först efter år 
1880, närmare bestämt år 1892. Metodistförsamlingen bildades år 1885.450  

––––––––– 
448   Vejde, 1942, s. 20–40, 80 ff , 143 ff; Larsson, 1991, s. 242 ff , 342–360,  419 ff ; Wångmar,  2005, 
s. 65 f, 177 f, 191 f.  
449   Johansson, Lennart, 2002, s. 184. 
450   Vejde, 1942, s. 89–100, s. 129–138, s. 192 ff ; Larsson, 1991, s. 314–332, s. 441 ff; Johansson, 
Lennart, 1992, s. 75 ff , 154–167.  
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Två andra intresseorganisationer var Växjö handelsförening och Växjö fa-
briks- och hantverksförening. Dessa hade bildats som efterföljare till borger-
skapets tidigare intresseorganisationer – societeterna för hantverk respektive 
handel – men avskaffades i samband med ändringarna i lagen om näringsfrihet 
1846. Av dessa två var fabriks- och hantverksföreningen betydligt mer aktiv än 
handelsföreningen, där samarbetet mellan handelsmännen inte var särskilt om-
fattande.451 

Kyrkorådets roll och uppgifter i lokalsamhället 
Trots att kyrkoråden i Sverige kan hänföras tillbaka till 1600-talet, och förekom 
i många församlingar redan under 1700-talet var det först med en förordning 
1817 som regelverket om sockensjälvstyrelsen sammanfördes till en förordning 
om sockenstämmor och kyrkoråd. Följden blev att sockenstämmans kompeten-
suppdrag specificerades. Bland annat var det kyrkoherdens uppgift att sam-
mankalla sockenstämman. Kyrkorådet kan sålunda i viss mån ses som en fort-
sättning på det forum som fanns angivet redan i 1723 års prästprivilegier, och 
som stadgade att prästen tillsammans med framstående medlemmar i försam-
lingen hade i uppgift att stävja ogudaktighet i vardagslivet och försummelse i 
fråga om gudstjänsten.452 

Kyrkorådets uppgifter brukar med mer övergripande termer sägas ha varit 
kyrkodisciplinära. Med förordningens stadganden skulle det bland annat be-
handla ”frågor om oordentligheter och oseder vid gudstjänsten och i allmänna 
sammanlevnaden, försummelse av gudstjänsten, uteblivande från katekesförhör 
och vårdslöshet vid in- och utanläsningen”. Denna formulering kan också ses 
som en utökning av sockenstämmans uppgift att upprätthålla allmän ordning 
och sedlighet i församlingen. Kyrkorådet blev ett forum som i en mindre och 
mer sluten krets skulle diskutera denna typ av frågor. Rådet bestod av en be-
stämd grupp individer, till skillnad från sockenstämman där de deltagande kun-
de variera från gång till gång, beroende på vilka av socknens besuttna och skat-
tebetalande män som deltog.453  

Som en viktig del av kyrkorådets uppgift att övervaka folkmoral och bedri-
va kyrkotukt ingick att hantera oenighet inom äktenskapet, som står i fokus för 
denna studie. En annan kategori av ärenden som kunde hamna hos rådet var 
tjänstefolks olydnad mot sin husbonde. I 1817 års förordning stadgas emellertid 
att kyrkorådet inte skulle befatta sig med egentliga lagbrott eller mål som hörde 
till domstolarnas domäner. Utöver de varningar och förmaningar som utgjorde 
kyrkorådets huvudsakliga redskap och sanktionsmöjlighet hade det en befo-
––––––––– 
451   Larsson, 1991, s. 336 ff.  
452   Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd den 26 februari 1817, 
Tiscornia, 1992, s. 44 f ; Lenhammar, 1994, s. 42 ff; Jarlert, 2001, s. 49 f. 
453    Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd den 26 februari 1817, 
Lenhammar , 1994, s. 42 ff; Jarlert,  2001, s. 49 f. 
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genhet att utdöma straff i form av böter. Fram till år 1831 fanns det också möj-
lighet att utdöma så kallat stockstraff. Enligt 1817 års bestämmelser kunde ett 
stockstraff överklagas till landshövdingen. Detta förfarande innebar att kyrko-
rådet inte enbart var ett kyrkligt organ, utan även underställt statliga organ 
utanför kyrkans organisation.454 

Kyrkoherden var enligt lag kyrkorådets ordförande i pastoratets samtliga 
församlingar, men hade vid behov möjlighet att delegera denna uppgift till 
komministern (komministrarna) i annexförsamlingarnas kyrkoråd. Utöver kyr-
koherden och/eller komministern skulle kyrkorådet bestå av kyrkvärdarna samt 
fyra till åtta ledamöter – beroende på socknens storlek – som valdes av socken-
stämman. Av dessa ledamöter måste hälften vara närvarande för att rådet skulle 
betraktas som beslutsmässigt. Den eller de individer som kallats att svara för 
sig inför kyrkorådet var ålagda att verkligen infinna sig personligen. Om sjuk-
dom eller andra giltiga hinder förelåg utfärdades en ny stämning, men vid väg-
ran eller uteblivande utan laga förfall kunde rådet utfärda böter och även anmä-
la saken till landshövdingen för eventuella ytterligare åtgärder, såsom hand-
griplig hämtning. Utöver denna beredskap för att församlingsborna inte själv-
klart infann sig vid kallelse till kyrkorådet tycks lagstiftaren även ha räknat 
med de inte alltid hörsammade kyrkorådet eller uppvisade en sådan respekt 
som fordrades. Alltså stadgade förordningen en rätt för kyrkorådet att utdöma 
viten till den som förolämpade ordföranden eller ledamöterna med ord eller 
handlingar. Till skillnad från stämman som var ålagd att sammanträda minst 
två gånger per år stadgades inget om hur ofta kyrkorådet skulle sammanträda. 
Däremot att sammanträdena skulle äga rum i kyrkans sakristia eller i försam-
lingens prästgård. År 1828 fick kyrkorådet sitt ansvarsområde utökat med frå-
gor gällande hälsovård.455  

År 1843 tillkom nya förordningar avseende sockenstämmor, kyrkoråd och 
sockennämnder. Av dessa organ var det sockennämnden som hade den verk-
ställande funktionen och valdes av sockenstämman. Till nämndens uppgifter 
hörde hälsovård och barnavård. Med inrättandet av sockennämnden, som var 
ett obligatorium för alla socknar på landsbygden, följde en viss avlastning för 
kyrkorådet, då sockennämnderna bl.a. fick ansvar för fattigvårdsfrågorna. Kyr-
korådets uppgifter inriktades därför, liksom i 1817 års förordning, på frågor av 
kyrkodisciplinär art, inklusive vad som hörde till ”vården av religion och se-
der”. Till rådets uppgift hörde sålunda att ägna sig åt både det vardagliga och 
kyrkliga livet i lokalsamhället. Rådet hade fortfarande en befogenhet att kalla 
till sig personer i församlingen som misstänktes ha begått fel för att hålla förhör 
med dem, samt utfärda varningar och förmaningar. Några vidare möjligheter 

––––––––– 
454   Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd den 26 februari 1817;  
Tiscornia, 1992, s. 44 f; Lenhammar , 1994, s. 42 ff. 
455   Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd den 26 februari 1817, 
Lenhammar, 1994, s. 42 ff; Jarlert, 2001.  
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till sanktioner fanns dock inte. Målsättningen var att utöva en evangeliskt for-
mad kyrkotukt med betoning på själavård och inte på tvångsmedel. I praktiken 
blev det dock inte fråga om någon större förnyelse av kyrkotukten.456 

År 1862 infördes en nationell kommunreform som fick återverkningar på 
organiseringen av den lokala självstyrelsen. Den största organisatoriska föränd-
ringen som följde med den var ett tydligt åtskiljande mellan kyrkliga och bor-
gerliga uppgifter på den lokala nivån. Kommunen blev den geografiska och 
administrativa enhet som konstruerades för att hantera borgerliga frågor och 
ansvarsområden, medan församling blev beteckningen för den kyrkliga enhe-
ten.457  

I 1862 års förordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd beskrevs 
församlingarnas ansvar för kyrkans och folkskolans verksamhet. Enligt förord-
ningen hörde det till kyrkorådets uppgifter att se till att församlingsborna åtlyd-
de regelverk som hörde till religionen, att hantera frågor om oordning och från-
varo vid gudstjänster och läsförhör, oenighet inom äktenskap, olydnad mot för-
äldrar och husbönder samt vårdslös uppfostran av barn. Vidare hade rådet till 
uppgift att försöka förhindra att religiösa irrläror fick fotfäste i församlingen 
samt att vårda kyrkans angelägenheter i stort. Liksom tidigare var kyrkoherden 
eller hans tillfällige ställföreträdare självskriven ordförande i både kyrkorådet 
och skolrådet, men hade möjlighet att överlåta ordförandeskapet på en kommi-
nister eller annan präst i en annex- eller kapellförsamling. Därutöver bestod 
kyrkorådet av församlingens kyrkvärdar samt det antal manliga ledamöter som 
stämman fann lämpligt, utan någon övre gräns.458 

Minsta antal ledamöter var dock fem, inklusive kyrkoherden. Kraven som 
ställdes på ledamöterna som valdes på fyra år var att de skulle vara kända inom 
församlingen för sin gudsfruktan och nit, samt vara minst 25 år gamla. Kyrko-
rådet sammanträdde på ordförandens kallelse när denne fann det behövligt eller 
om minst hälften av ledamöterna framförde krav på att sammanträde måste hål-
las. Kyrkorådets egna befogenheter inskränktes vid denna tid i princip till all-
varliga varningar och förmaningar till dem som blivit instämda. Om varningar-
na inte hörsammades av de svarande, och kyrkorådet fann att problemet kvar-
stod fick ytterligare åtgärder som angavs i lagar och andra författningar vidtas. 
De församlingsbor eller andra individer som kallades till rådets möten för att 
höras i en fråga var tvungna att inställa sig. Vid uteblivande utan giltigt förfall 
var det även möjligt att utfärda viten för att åstadkomma inställelse vid ett sena-

––––––––– 
456   Aronsson, 1992 s. 70 och Jarlert, 2001, s. 51f. 
457   Betänkanden och Förslag till: 1:o Förordning om Kommunalstyrelse på landet. 2:o  Förordning 
om Kommunalstyrelse i Stad. 3:o Förordning om kyrkostämma samt Kyrko- och Skolråd. 4:o Förord-
ning om Landsting. Afgivna den 31 oktober 1859 af Den dertill i Nåder förordnade Komité samt Schal-
ling 1944, s. 44 ff; Jansson, 1987, s. 116 f. 
458   SFS 1862:15 och Jarlert 2001, s. 50, 209. 
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re tillfälle. I sista hand kunde Kungl. Maj:ts Befallningshavande (länsstyrelsen) 
kopplas in, bland annat för att bistå med handräckning vid hämtningar.459  

Kyrkolagens och giftermålsbalkens stadganden om  
äktenskaplig oenighet  
När mäns våld mot hustrur hade nått ut i offentligheten och omvandlats till fö-
remål för myndigheternas kontroll kunde det hanteras i två skilda sammanhang, 
och utifrån två skilda lagrum. Som beskrivits ovan kunde våldet dels behandlas 
rättsligt som ”misshandel å maka” enligt Missgärningsbalken 36:1. Det innebar 
att misshandlade hustrur på liknande sätt som idag hade formell möjlighet att 
driva misshandelsprocesser mot sina makar. Men som jag motiverat ovan 
kommer sådana rättsliga processer inte att analyseras här. Mäns våld mot hust-
rur kunde emellertid också behandlas som ”oenighet” eller som ”kiv och miss-
sämja emellan makar”, för att använda den dåtida lagstiftningens formulering-
ar. De lagrum som reglerade äktenskaplig oenighet under perioden återfinns 
dels i giftermålsbalken i 1734 års lag och dels i 1686 års kyrkolag.  Nedan kan 
vi se vad dessa lagtexter stadgade för äktenskap som präglades av oenighet: 

 
Där hat och bitterhet emellan man och hustru så råda får, att de, efter 
varning, ej sämjas kunna; då skall rätten prova, vad endera, eller bägge 
det vålla, och böte den brottslige av sin lott i boet, första gången tjugo-
fem daler, och andra gången dubbelt. Vållar annandera, mer och annan-
dera mindre; varde straffet därefter lämpat. Låta de sig ej heller därav 
rätta; döme då rätten till skillnad på någon tid till säng och säte.460 
 
När hat, vrede och bitterhet uppkommer emellan äkta folk, och mer och 
mer tager överhanden, så att varken förmaningar, åtvarningar, eller för-
likningar vid högt vite, kunna hjälpa, utan de i dagligt slagsmål och oläte 
framhärda; skall predikanten göra sin högsta flit, att förnimma orsaken 
till samma oenighet, och om endera, eller båda finnas brottsliga, ställa 
dem för ögonen, huru illa de av djävulen äro besnärjda, att de träta och 
slita med sitt eget kött, och således fördärva sig själva inbördes. Om 
därmed intet uträttas, skola sådana stämmas till domkapitlet, och saken 
där tillbörligen rannsakas och förhöras. Vill det inte heller hjälpa, så an-
gives det för världslig rätt.461     

 
Som Jonas Lilieqvist påpekat är det tydligt att kyrkolagens stadganden osynlig-
gör den äktenskapliga hierarkin och skillnader i makarnas makt- och kroppsre-

––––––––– 
459    SFS 1862:15 och Jarlert 2001, s. 50 och 209. 
460    1734 års lag, GB 14 kap.§ 1. 
461    1686 års kyrkolag. 16 kap. § 11. 
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surser.462 Som Lindstredt Cronberg framhållit gällande lagstiftningen om oenig-
het handlar texterna inte explicit om våld och handlingar, utan om ”hat och bit-
terhet” som sinnesstämningar. Formuleringarna skiljer därmed inte ut fysiskt 
våld från andra former av hat och bitterhet och våldshandlingarna intar inte nå-
gon särställning eller betraktas som särskilt straffvärda. Begreppens relationella 
karaktär, menar hon, sätter fokus på relationen mellan makarna, och försvårar 
därmed andra tolkningar än att felet är ömsesidigt och ligger hos båda makarna 
– i själva relationen. Denna utgångspunkt bidrog tillsammans med den diffusa 
begreppsanvändningen och inkluderandet av andra handlingar än våld till att 
lagstiftaren konstruerade en lagen som osynliggjorde våld som en aspekt av 
oenighet.463 Lagtexternas osynliggörande av våldet som en aspekt av oenighet, 
samt det relationella perspektivet på problemet kan betraktas som problematisk 
i relation till kyrkans och domstolens uppgift att rannsaka oenigheten och där-
igenom bedöma vem av makarna som bar den största skulden och ansvaret för 
osämjan.    

År 1734 lyckades kyrkan att få de kyrkligt ingångna äktenskapen erkända 
som de enda riktiga, vilket innebar att den kyrkliga vigseln blev obligatorisk för 
att ett äktenskap skulle få full rättsverkan.464 Enligt kyrkans lära var äktenskapet 
ett förbund mellan man och kvinna som Kristus själv ansågs ha instiftat och 
anbefallt. Äktenskapet ingick därmed som en central del i den gudomliga 
världs- och skapelseordningen och betraktades som livslångt och i princip 
oupplösligt.  Därför fanns länge endast två legala skäl som kunde ligga till 
grund för en skilsmässodom: hor och egenvilligt övergivande. Studier av praxis 
visar emellertid att människor kunde tilldömas skilsmässa även på andra grun-
der, även om det var ovanligt.465 Föst med den reform som infördes 1810 gavs 
formellt utsträckta möjligheter för kvinnor att åberopa mäns våld inom äkten-
skapet som skilsmässogrund.   

Trots svårigheterna att tilldömas skilsmässa blev det dock vanligare att ma-
kar sökte kunglig dispens för att få skilja sig. Under 1700-talet utvidgades i 
praxis de skäl som ansågs motivera dispens. Dessa förändringar i praxis ledde 
till en förordning år 1810 angående äktenskapsskillnader som gav de världsliga 
domstolarna befogenhet att döma till skilsmässa i ärenden som tidigare hört till 
den kungliga dispensgivningen. Nu kunde skilsmässa tilldömas när den ena 
maken blivit dömd till livstidsstraff eller landsförvisad, så vida inte den av ma-
karna som önskade skilsmässa varit vållande till eller delaktig i den andres 
brott. Till de andra skäl som makar kunde åberopa i ansökan om skilsmässa 
hörde planer på att ta den andra makens liv samt ”verklig galenskap” – förutsatt 
att den fortgått oupphörligt under tre år och där läkares förhoppningar om till-

––––––––– 
462    Lilieqvist, 2001, s. 107  ff. 
463    Lindstedt Cronberg, 2004, s. 94 f.  
464    Inger, 1997, s. 140. 
465    Lennartsson, 1999.  
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frisknande saknades.466 Den kungliga dispensrätten fanns emellertid kvar och 
kunde användas vid skilsmässoansökningar när den ena maken dömts till dö-
den, till äreförlust, för grovt eller vanfrejdande brott, till fängelsestraff samt vid 
slöseri, dryckenskap och våldsamt sinnelag eller då stridigheterna mellan ma-
karna övergått till avsky och hat.467 För att varaktigt kunna skiljas från en makes 
våld fordrades således en nådeansökan till kunglig Maj:t som hade att fatta be-
slutet, och inte domstol.   

Att 1810 års reform utsträckte de formella juridiska möjligheterna för hust-
rur att tilldömas skilsmässa på grund av våld kan tolkas som ett legalt framsteg 
och som en liberalisering av skilsmässolagstiftningen. Betraktar man den intri-
kata och långa procedur som föregick skilsmässa till dess att skiljobrevet utfär-
dats är det dock tydligt att en gammal kyrklig syn levde kvar parallellt med de 
mer liberala influenser som börjat göra sig gällande i tiden.468 

Den formella procedur som föregick skilsmässa vid äktenskaplig oenighet, 
som vi sett även inkluderade fysiskt våld, kunde variera något från fall till fall 
men bestod ändå av vissa juridiskt bindande formaliteter som måste följas.469 
Till dessa hörde makarnas inställelse inför församlingsprästen dit de kallades 
för att varnas och förmanas när oenigheten i deras äktenskap kommit till allmän 
kännedom. Om makarna inte anmäldes av någon utomstående i lokalsamhället 
hade de, om de så begärde, själva en möjlighet att be sin präst om ett medlande 
möte. Skulle denna första förmaning och varning inte hjälpa, det vill säga om 
oenigheten inte omvandlades till enighet, enligt kyrkolagens stadganden, hade 
prästen befogenhet att kräva av makarna att inställa sig till fler samtal. Fortsatte 
de ändå att leva i oenighet efter prästens enskilda varningar var det brukligt att 
han kallade dem till vidare varningar och förmaningar inför kyrkorådet. Vägra-
de makarna att infinna sig inför prästen eller kyrkorådet, fortsatte att leva i oe-
nighet eller flyttade från varandra på eget initiativ kunde de drabbas av det så 
kallade ”lilla bannet”, vilket innebar att de utestängdes ur församlingens natt-
vardsgemenskap. Detta straff syftade till att sätta ytterligare press på makarna 
att enas. 

Visade sig även förmaningarna och varningarna inför kyrkorådet vara verk-
ningslösa, och missförhållandena i makarnas äktenskap kvarstod, hade prästen i 
uppgift att stämma dem inför domkapitlet. Förhöret inför domkapitlet – med 
tillhörande varningar och förmaningar – kallades sista varningsgraden, och be-
tydde att det var den sista instansen inom den kyrkliga rätten som tog sig an 

––––––––– 
466    Nylander, 1961, s. 212 ff. 
467    Inger, 1997, s. 201. 
468    Inger, 1997, s. 201. 
469    Beskrivningen av de olika stegen till skilsmässa vid äktenskaplig oenighet, som följer nedan, är 

hämtad hos Lindstedt Cronberg. Hennes framställning bygger på reglerna i GB 14 kap. samt 1686 
KL 16 kap. och 1810 års förordning om äktenskapsskillnader, Lindstedt Cronberg, 2004, s. 96 f.    
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makarnas oenighet.470 Kunde inte heller domkapitlets representanter förmå ma-
karna att enas till sämja och fortsatt sammanlevnad vidareremitterades ärendet 
till världslig rätt. Väl inför domstolen rannsakades vem av makarna som var 
vållande till oenigheten, och böter för den skyldige eller de skyldiga kunde ut-
dömas vid två tillfällen. Hjälpte inte heller dessa åtgärder dömde rätten till 
skillnad till säng och säte på viss tid. Kvarstod osämjan även efter den tidsperi-
od då makarna levt åtskilda till säng och säte kunde skilsmässa tilldömas ge-
nom dispens, efter ansökan hos Kungl. Maj:t. Beviljade han skilsmässa kunde 
makarna därefter anhålla om skiljobrev hos domkapitlet.  

Genom en förordning 1860 förenklades skilsmässoproceduren ytterligare 
något genom att varningsförfarandet inför domkapitlet slopades. Därmed för-
des ärenden rörande äktenskaplig oenighet istället vidare direkt från kyrkorådet 
till världslig domstol som dömde till skillnad till säng och säte på ett år – utan 
föregående bötesstraff.471 Vid tilldömandet av skillnad till säng och säte hade 
rätten även en befogenhet att vid vite av fängelse förbjuda makarna att besöka 
varandra under tiden.472 

Att låta sig varnas och rättas – om kyrkorådets hantering 
av äktenskaplig oenighet 
Både den enskilde församlingsprästen och kyrkorådet hade således en central 
roll i hanteringen av oenighet i äktenskap, och följaktligen stor betydelse för 
hur mäns våld mot hustrur bemöttes och behandlades i lokalsamhället. Efter-
som kristendomen utgick från att äktenskapet var instiftat av Gud blev det en 
viktig uppgift för kyrkan att bedriva fostran och undervisning om hur makar 
skulle leva tillsammans som goda kristna. I lokalsamhället tillhörde denna upp-
gift främst församlingsprästen, och om uppdraget stadgade 1686 års kyrkolag 
att:  

 
Prästerna skola, om äktenskapsmål, undervisa sina åhörare i gemen, och 
särdeles dem, som sig i äkta stånd vilja begiva, av vad vikt och värde äk-
tenskapsbandet är, och huru man och kvinna uti mot och medgång, i tro-
fast kärlek och sämja, skola bo tillsamman, och vara varann till råd, tröst 
och bistånd.473   

 
Om makar av olika skäl inte levde i enlighet med vad som betraktades som 
”trofast kärlek och sämja”, och om de inte kunde eller ville ”bo tillsamman” 
hade de möjlighet att – gemensamt eller var för sig – vända sig till den enskilde 
––––––––– 
470    En mer ingående beskrivning av domkapitlets roll och funktion i samband med äktenskaplig oe-

nighet ges i kap. 5. 
471    Lindstedt Cronberg, 2004, s. 97.     
472   Inger, 1997, s. 201.  
473   1686 års Kyrkolag 15:2 
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församlingsprästen för enskilda samtal om sitt äktenskapliga samliv. Även 
kringboende i lokalsamhället kunde påtala missförhållanden i makars äkten-
skap för prästen som antingen sökte upp dem eller kallade dem till sig för att 
lagenligt tilldela dem sina varningar och förmaningar. I församlingen fanns 
även de så kallade ”sexmännen” som var särskilt utsedda som övervakare av 
kyrkotukten, med uppgiften att meddela prästen om befolkningens leverne i 
församlingen.474 Oavsett hur prästen fick kännedom om att oenighet i äktenskap 
förelåg var hans uppgift att medla mellan makarna, ge dem råd och vägledning, 
och att varna och förmana dem till bättring. Syftet med varningarna var som vi 
sett ovan att få makarna att försonas, att flytta samman och att leva i sämja. 
Hade prästens enskilda samtal med makarna inte avsedd verkan efter upprepa-
de tillfällen kunde han vidarebefordra dem till rådet för ytterligare varningar 
och förmaningar, i en utvidgad krets av församlingsbor.  

Som framgått ovan härrör de fall som ingår i föreliggande undersökning 
från perioden 1819–1889. Som den tidigare forskningen påpekat medförde 
1860 års förordning om skilsmässa att varningsförfarandet inför domkapitlet 
vid oenighet i äktenskap upphörde och att kyrkoråden därefter inte längre hän-
visade äktenskapsmål vidare dit. Som en följd av denna förändrade ärendegång, 
som bland annat innebar att domkapitlens ledamöter inte längre var mottagare 
och läsare av kyrkorådens protokoll, anses de härefter ha blivit mer knapphän-
diga.475 Protokollen från Växjö stads- och landsförsamlings kyrkoråd blir något 
tunnare och mindre rika på detaljer mot slutet av perioden, men är ändå fullt 
användbara för undersökningens syfte, och säger oss något om hur äktenskap-
lig oenighet omtalades och hanterades i lokalsamhället efter 1860.  

Sålunda inkluderar denna undersökning samtliga de kyrkorådsprotokoll från 
Växjö stads- och landsförsamling som finns att tillgå fram till och med 1889, 
och därmed tangerar undersökningsperiodens slutpunkt. Avsikten är att få en så 
heltäckande bild som möjligt av hur oenighet och äktenskapligt våld hanterades 
i Växjö som historisk lokal under 1800-talet, med ambitionen att synliggöra 
specifika och allmänna drag i historien om äktenskapligt våld. En poäng med 
att inkludera samtliga fall är, menar jag, att det kan bidra till att ge en mer re-
presentativ bild av de fall rörande oenighet som hanterades av kyrkorådet än 
vad som blivit möjlig om jag enbart valt ut en viss sorts fall, exempelvis sådana 
som enbart inkluderade grovt våld.  

I likhet med Rose-Marie Fiebranz resultat visar även föreliggande under-
sökning att äktenskaps- och hushållskonflikter utgjorde den största andelen av 
de ärenden som hanterades av kyrkorådet i Växjö under perioden 1816–1889.476 
Protokollen ger intrycket att kyrkorådet i Växjö stads- och landsförsamling 
hade som sin främsta, och tillika nästan enda, uppgift att varna och förmana 

––––––––– 
474    Nylander, 1961, s. 85 f; Johansson, K H, 1937, s. 342 ff.  
475    Lindstedt Cronberg, 2009, s. 114.  
476    Fiebranz, 2002, s. 288. 
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oeniga makar till en sammanlevnad i överensstämmelse med en kristen äkten-
skapsideologi. Andra ärenden som kyrkorådet hade att hantera enligt socken-
stämmoförordningen, och som rörde församlingsbornas uppförande vid guds-
tjänsten eller konflikter mellan husbönder och tjänstefolk, förekommer märkligt 
nog inte alls i protokollen.477  

Trots att oenighet var kyrkorådets huvudsakliga ärendekategori under peri-
oden var det ändå högst vid ett par, tre tillfällen per år som det sammankallades 
för att varna och förmana oeniga makar i Växjö stads- och landsförsamling. 
Följaktligen är det rimligt att anta att de flesta äktenskapliga konflikter och fall 
av äktenskapligt våld inte blev föremål vare sig för prästerskapets eller för kyr-
korådets hantering. Som bland andra Marklund framhållit är det sannolikt att 
husböndernas våldsutövning accepterades så länge den betraktades som upp-
bygglig och ansågs tjäna det övergripande syftet att hålla samman hushållet. De 
fall som, enligt Marklund, hamnade i fokus för myndigheternas uppmärksam-
het var de som inrapporterats av någon som ansåg att husbondeväldet gått över 
styr exempelvis genom att mannens våldsbruk överskridit gränsen för vad som 
ansågs godtagbart.478  

Det totala antalet fall av oenighet som hanterades av Växjö stads och lands-
församling under perioden 1819–1889, och som finns att tillgå, uppgår till 25 
fall.479  Eftersom i princip samtliga inkluderar anklagelser och påståenden om 
äktenskapligt våld inkluderas de i analysen. Mäns våld mot hustrur figurerar så-
ledes i nästan samtliga av de analyserade fallen. I berättelserna inför Växjö 
kyrkoråd framträder mäns våld mot hustrur aldrig ensamt utan sammanflätat 
med andra anklagelser. Oftast handlade dessa om fylleri och slöseri, men kunde 
även inkludera misstankar om otrohet, konflikter med svärföräldrar etc. In-
trycket är således inte att hustrur alltid betraktade våldet som det huvudsakliga 
problemet. Istället för att särskilja enbart våldet tycks både hustrur och vittnen 
utgå från en mer sammanhållen våldsförståelse där våldet blev en del av andra 
”misshandlingar” som de utsattes för av sina män i äktenskapet. Till ska jag 
återkomma nedan.  

Av materialet framgår att de makar som inkallades och förhördes av rådet 
för oenighet i äktenskap tillhörde olika sociala skikt i lokalsamhället. Detta tyd-
liggörs av tabellen nedan, som är en uppställning över yrkesbeteckningen hos 

––––––––– 
477    De enda fallen ur protokollboken från 1819–1844 som inte handlar om äktenskaplig oenighet är 
ett fall rörande ingående av äktenskap, och ett annat som handlar om misstanke om barnakvävning, 
VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1 
(1819–1831, 1816–1844).  Protokoll vid sammanträde med Växjö stads- och landsförsamlings kyrko-
råd s. 43;  90 ff.  
478    Marklund, 2004, s. 46 f.  
479   De protokoll som finns att tillgå från Växjö stads- och landsförsamlings kyrkoråd för perioden 
1810–1880 härrör från åren 1819–1831 (inkl. handlingar för 1816–1844) och 1864–1897. Vid förfråg- 
an hos såväl VaLa som kyrkoförvaltningen i Växjö har framkommit att protokoll saknas för perioderna 
1801–1819 och 1845–1863, och kan därför inte ingå i föreliggande undersökning.  
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de män som framträder som svarande i samtliga kyrkorådsprotokoll under peri-
oden. Jag kommenterar inte tabellen vidare här, utan analyserar och drar slut-
satser av den i slutet av kapitlet, under den sammanfattande diskussionen.  
 
Tabell 3 Yrkesbeteckningar hos män som var svarande i fall rörande äk-
tenskaplig oenighet inför kyrkorådet i Växjö 1819–1889 

 
År  Titlar 
1819 Skomakare och mästare 
1821 Grovsmedsmästare 
1822 F.d. Trädgårdsmästare och stattorpare 
1822 Skomakarmästare och borgare 
1824 Vedhuggare 
1824 F.d. betjänten 
1825 Smedsmästare och borgare 
1827 Postiljon 
1828 Konditor 
1830 Kammakare 
1830 Svarvaremästare 
1830 F.d. musikant 
1831 Fånggevaldiger 
1831 Torpare 
1844 Spinnaregesäll 
1866 F.d. järnhandlare (1872, 1872) 
1868 F.d. traktör 
1868 Hemmansägare 
1872 Lokomotivputsare 
1875 Skrivare 
1876 Okänt yrke 
1879 Skomakare 
1885 Arbetare 
1885 Skräddare (1889) 
1887 Handlare 
 
Källa: Växjö stads- och landsförsamlingar, kyrkorådets protokoll och handling- 
ar, KIIIa:1 (1816–1844); KIIIa:2 (1864–1897).  
 
Männen i tabellen, deras hustrur och andra individer ur lokalsamhället, möter vi 
dock redan i texten nedan. Där analyseras hur kyrkorådet i Växjö stads- och 
landsförsamling hanterade de fall av oenighet som kom till deras kännedom 
och som protokollfördes under perioden. Fallen har sorterats och typologiserats 
under fyra rubriker utifrån vad utfallet blev av kyrkorådets hantering av den äk-
tenskapliga oenigheten: Från kyrkorådsförhör till försoning eller (förnyad) 
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prövotid, Från kyrkorådsförhör till ytterligare varningar inför domkapitlet, 
Från kyrkorådsförhör till domstol för vidare rannsakan av brott och Från kyr-
korådsförhör till…?   

Sorteringsprincipen har således tagit sin utgångspunkt i det synliga resulta-
tet av kyrkorådsförhöret, det vill säga vad utfallet blev och vad makarna hänvi-
sades vidare till, efter ledamöternas varningar och förmaningar. Som framgår 
av rubrikerna kunde det handla om att makarna försonades inför kyrkorådet el-
ler att kyrkorådet beslutade om att de skulle få en (förnyad) prövotid för att 
komma till rätta med sina äktenskapliga missförhållanden. Kyrkorådsförhöret 
med de oeniga makarna kunde också, före införandet av 1860 års förordning, 
leda till att ledamöterna beslutade att remittera de oeniga makarna vidare till 
domkapitlet för ytterligare varningar, enligt kyrkolagens stadganden.  När rådet 
betraktade någon aspekt av oenigheten som ett brott kunde de hänskjuta det vi-
dare till världslig domstol, i enlighet med vad 1817 års sockenstämmo-
förordning stadgande. I fallen av äktenskaplig oenighet som hanterades av kyr-
korådet efter införandet av 1860 års förordning om skilsmässa, då varningsgra-
den inför domkapitlet hade tagits bort, var det inte lika givet vart makarna 
hamnade efter kyrkorådsförhöret. Därför har dessa makar hamnat under en 
egen rubrik.  

Från kyrkorådsförhör till försoning eller (förnyad)  
prövotid 

…på flera sätt blivit av honom misshandlad… 
Det första fallet av oenighet i äktenskap från min undersökningsperiod, där inte 
enbart stämningen nedtecknats, utan även förhöret med makarna, är från 
1819.480 Till detta tillfälle hade kyrkorådet sammankallats för att varna och för-
mana skomakaren och mästaren i Växjö stad, Peter Magnus Svanberg och hans 
hustru Cecilia Persson för deras oenighet i äktenskapet. Enligt avskriften av 
stämningen var orsaken till makarnas inställelse inför kyrkorådet att de: ”oaktat 
alla enskilda föreställningar, ej kunnat bevekas att, såsom sig vederbör, leva i 
sämja och kärlek tillsammans”.481 Av formuleringen framgår att makarna i en-
lighet med kyrkolagen förmanats och varnats av församlingsprästen vid ett fler-

––––––––– 
480 VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844). Protokoll vid sammanträde med Växjö stads- och landsförsamlings kyr-
koråd den 20 april, 1819, s. 77–80, kallade till sammanträdet var utöver ordföranden domprosten Mag-
nus Lamér övriga kyrkorådsledamöter: överstelöjtnanten baron Lejonhufvud, komminister Wieslander, 
slottsprosten Granstrand, Peter Wiberg, Sven Wiberg och Sven Björklund, Växjö stads- och landsför-
samlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 7.   
481    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 7.   
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tal tillfällen tidigare. Vid vilka tillfällen eller hur ofta samtalen ägt rum framgår 
dock inte av protokollet.482  

I de flesta fall från undersökningsperioden hade oeniga makar oftast varnats 
och förmanats av den enskilde församlingsprästen vid mer än ett tillfälle innan 
de ställdes inför kyrkorådet och den andra varningsgraden. Jämte församlings-
prästens enskilda samtal med makarna i domprostgården och kyrkorådets för-
hör med dem vid sammanträden i domkyrkan, framgår att oeniga makar förma-
nats och fått föredragningar om äktenskapets vikt och värde även i andra sam-
manhang.483 I ett fall av oenighet där mannen anklagades för fylleri, slöseri och 
hustrumisshandel framträder att församlingsprästen, på hustruns begäran, in-
funnit sig i makarnas hem, ”[f]ör att genom sina förmaningar och varningar 
förmå mannen till ett bättre levnadssätt”. Mannen uppgavs dock ha gett sig iväg 
precis innan prästen anlände, varför makarna istället blev inkallade till kyrko-
rådet.484  

I ett annat kyrkorådsprotokoll från 1822 omtalas att en präst, utöver sina en-
skilda samtal, hade varnat och förmanat ett par oeniga makar ”offentligen vid 
sist hållna husförhör med Östregårds rote”.485 Båda exemplen belyser att präs-
terskapet intog ett pragmatiskt förhållningssätt till lagens stadganden, som in-
nebar att de varnade och förmanade oeniga makar när tillfälle gavs, och även 
på andra platser och arenor i lokalsamhället än de föreskrivna. Det andra ex-
emplet ovan visar också att den andra varningsgraden kunde vara mer eller 
mindre offentlig, och ibland till och med inbegripa en vidare krets av åhörare 
än kyrkorådets ledamöter.  

De flesta fall av oenighet som hanterades av Växjö kyrkoråd under perioden 
kännetecknas av att de äktenskapliga konflikterna och missförhållandena pågått 
under en lång tid. Oftast hade de instämda makarna redan varnats och förma-
nats enskilt av församlingens präst vid upprepade tillfällen, och inte sällan hade 
de redan tidigare varit instämda inför kyrkorådet i samma ärende. Äktenskaps-
konflikterna som behandlades av kyrkorådet i Växjö var vanligen inte av en 
––––––––– 
482   Av protokollen från perioden 1866–1889 framgår det tydligare än tidigare när och exakt vid hur 
många tillfällen makarna tilldelats de enskilda varningarna av församlingsprästen. Sannolikt beror det 
på att oeniga makar efter 1860 års förordning inte längre vidareremitterades till domkapitlen för en 
tredje varningsgrad, utan kunde ansöka om skilsmässa hos Kunglig Maj:t efter att de tilldelats prästens 
och kyrkorådets varningar och förmaningar. När inte längre domkapitlens protokoll och domen från 
den världsliga rätten utgjorde underlag för kunglig Maj:ts bedömning av oeniga makars rätt att tilldö-
mas skilsmässa torde kyrkorådsprotokollen ha fått en ökad betydelse, åtminstone så till vida att det 
måste framgå av dem mer exakt när och vid hur många tillfällen makarna varnats och förmanats.    
483    Av stämningarna framgår att kyrkorådet vanligen sammanträdde på läktaren i Växjö domkyrka,  

alternativt i domprostgården. I samband med att protokollen omnämner att de oeniga makarna var-
nats tidigare framgår oftast att det enskilda förhöret ägt rum ”hos undertecknad”, det vill säga hos 
domprosten, kyrkorådets ordförande, se t ex VaLa, KIIIa:1, den 9 december, 1869.  

484    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll, KIIIa:1, protokoll vid sammanträde med Väx-
jö stads- och landsförsamlings kyrkoråd den 12 oktober, 1866.  

485    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll, KIIIa:1, protokoll vid sammanträde med Väx-
jö stads- och landsförsamlings kyrkoråd, den 13 mars, 1822.  
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snabbt övergående natur, utan snarare långvariga missförhållanden mellan ma-
kar som sträckt sig över flera månader, och ibland till och med år.  

Från detta mönster fanns det emellertid undantag. I ett fall från 1868 hade 
kyrkorådet inkallat hemmansägaren Johan Andersson och hans hustru Anna 
Cajsa Johansdotter.486 I protokollet definieras de som ”unga makar” och det 
framgår att de ”blott” varit gifta i 9 månader. Orsaken till att makarna kallats 
inför kyrkorådet tycks ha varit att hustrun flyttat från sin man eller, med den 
rådande terminologin, ”egenvilligt övergivit” honom. På kyrkorådets fråga 
uppgav hustrun att hon hade flyttat hem till sina föräldrar, och att anledningen 
till det var att: ”hon blivit misshandlad och slagen av mannen”. Johan nekade 
till Anna Cajsas anklagelser om våld, men tillstod att han var missnöjd med sin 
hustru för att hon försummat sitt arbete och varit ”liknöjd om honom”.487  

På vilket sätt hustruns ointresse för sin man tog sig uttryck framgår inte av 
protokollet. Inte heller visar det några tecken på att hennes anklagelser om 
mannens misshandel och våld granskades närmare av kyrkorådet. Kortfattat 
nämns endast att de ”uppmanade” makarna att räcka varandra handen och för-
likas. Så skedde också, varefter kyrkorådet avkrävde hustrun löfte om att flytta 
tillbaka till mannen och båda makarna löften om att ”iaktta ett plikttroget för-
hållande”. Några utfästelser från mannen om att inte längre vara våldsam mot 
hustrun begärdes inte heller, varför kyrkorådet inte tycks ha fäst någon särskild 
uppmärksamhet vid våldet och misshandeln han utövat mot hustrun, och som 
tvingat henne att flytta från honom.488  

Trots att kyrkorådet till synes helt negligerade hustruns våldsanklagelser 
mot mannen förefaller det ändå som att ledamöterna fäste en viss vikt vid hen-
nes ord, och ägde en medvetenhet om att en fortsatt sammanlevnad kunde ut-
sätta hustrun för mannens upprepade våld. Åtminstone kan protokollets kortfat-
tade avslutning tolkas i den riktningen. Av den framgår att hustruns bror som 
var boende på samma gård som makarna – och möjligen var närvarande under 
förhöret – ”åtog sig […] att söka medla emellan dessa makar, om någon miss-
hällighet skulle uppkomma”. Ordet ”medla” antyder förvisso att broderns upp-
gift härefter ansågs vara att verka för förlikning och försoning så snart någon 
konflikt uppstod mellan makarna, snarare än att kontrollera svågerns äkten-
skapliga uppförande och förhindra att han utsatte sin hustru för upprepat våld. 
Att kyrkorådets övergripande syfte med att utse en särskild medlare åt de unga 
makarna var att hålla samman deras äktenskap utesluter dock inte att förfaran-
det också var tänkt att fungera som ett stöd för hustrun och ett skydd mot man-
nens våld. För 1600-talets förhållanden har Malin Lennartsson funnit i fall 
––––––––– 
486    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll, KIIIa:2, protokoll vid sammanträde med Väx-
jö stads- och landsförsamlings kyrkoråd, den 9 december, 1868, s. 68. 
487    Likgiltig, indifferent, ointresserad, apatisk, slö; förr äv.: lika nöjd l. belåten (vad som än sker l. hur 
det än går), http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
488    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll, KIIIa:2, protokoll vid sammanträde med Väx-
jö stads- och landsförsamlings kyrkoråd, den 9 december, 1868, s. 68. 
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rörande hustrumisshandel att domkapitlet kunde utse en särskild förmyndare åt 
hustrur som hade i uppgift att skydda dem mot ett upprepat våld från mannen.489  

I fallet ovan är det oklart huruvida det var på kyrkorådets, hustruns eller 
broderns initiativ som förslaget om en särskild medlare lämnades. Oavsett vil-
ket så godkändes förslaget av kyrkorådet som dessutom fann det angeläget att 
föra broderns åtagande till protokollet. Fallet med det unga, och relativt nygifta 
paret ovan är det enda exemplet från Växjö kyrkoråd på att en särskild medlare 
utsågs till makar i våldspräglade äktenskap även under 1800-talet.490 Möjligen 
kan förhållandet att makarna beskrevs som unga och var relativt nygifta ha för-
anlett beslutet.  

För att återknyta till fallet med makarna Svanberg ovan hade prästens en-
skilda varningar inte bidragit till någon bättring i deras sammanlevnad. Därför 
kallades de nu inför den utvidgade krets som kyrkorådet utgjorde för att: ”upp-
giva orsakerna till deras inbördes oeniga sammanlevnad samt därvid mottaga 
de råd och förmaningar som dem än ytterligare kunna meddelas”.491 

Intressant i sammanhanget är att kyrkorådets ordförande, enligt protokollet, 
”uppmuntra[de] [makarna] att låta sig varnas och rättas”, redan innan själva 
förhöret med dem inleddes.492 I flera fall av oenighet som hanterades inför kyr-
koråd och domkapitel, framkommer att makar av olika skäl inte ansågs mottag-
liga för de varningar och förmaningar som prästen tilldelade dem. En rimlig 
tolkning är därför att det är prästens tidigare misslyckade försök att få Peter 
Magnus och Cecilia att försonas som får honom att inskärpa vikten av att lyss-
na till kyrkorådets varnande och förmanande ord redan innan de fällts.  

När själva förhöret med makarna tog vid och prästen frågade Peter Magnus 
om han tillstod att missämja varit rådande i hans och hustruns äktenskap ”några 
år tillbaka” svarade han jakande. Ombedd av kyrkorådet att tala om orsakerna 
till oenigheten uppgav Peter Magnus att det handlade om hans och hustruns 
”skiljaktiga tänkesätt avseende barnens uppfostran”. Kyrkorådet nöjde sig dock 
inte med ett så svepande svar, utan fordrade en precisering och en närmare ut-
redning av de bakomliggande orsakerna.  

––––––––– 
489    Lennartsson, 1999, s. 232; Jfr Nylander som menar att det tillhörde det lokala prästerskapet att 
vaka över oeniga makars fortsatta levnad, efter att de varnats inför domkapitlet. Domkapitlet kunde 
därvid anmoda församlingsprästen att utse goda män bland makarnas grannar, som hade till uppgift att 
fungera som uppsyningsmän över deras sammanlevnad, samt anmäla till prästen som någon osämja 
kom till uttryck emellan dem; Nylander, 1961, s.90 f.  
490    Inte heller i de undersökta fallen från Växjö domkapitel under perioden 1810–1860 förekommer 
något sådant exempel.   
491    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 7.   
492    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 77.  
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Sålunda frågade de: ”när den sista oenigheten dem emellan förföll och med 
vilken anledning”.493 Formuleringen är intressant i sammanhanget eftersom den 
antyder att oenighet inte enbart betraktades som ett övergripande eller genom-
gripande tillstånd i makarnas äktenskap, som präglade deras samvaro på olika 
sätt, utan också att begreppet kunde avse en specifik incident eller konflikt och 
därmed benämnas en oenighet.  

Utifrån kyrkorådets krav på ett mer precist svar på frågan om när och varför 
han och hustrun senast varit i konflikt förtydligade Peter Magnus att:  

    
[d]etta skedde sistlidne torsdag vid middagstiden och att osämjan då för-
orsakades av deras barns uppförande, varmed han var missnöjd, då åter 
deras moder höll med dem, varförutan hans svärmor som i detsamma 
ditkom förökade densamma därigenom att hon blandade sig däri.494 

 
Av Peter Magnus längre utläggning framgår att oenigheten ur hans synvinkel 
inte enbart handlade om skilda synsätt på barnens uppfostran, utan också om att 
hustrun tog barnens parti när han försökte tillrättavisa dem såsom far och an-
svarig för hushållet. Ur detta perspektiv kunde hustruns medhåll med barnen 
tolkas som ett uttryck för en bristande lojalitet med maken. Hennes stöd till 
barnen i konflikten medförde också att maktbalansen i hushållet försköts, och 
att makarnas gemensamma styre över hushållets underlydande försvårades. 
Med svärmodern som en intervenerande fjärde part på hustruns och barnens 
sida i det beskrivna triangeldramat ökade osämjan ytterligare, enligt Peter 
Magnus. Ur ett maktperspektiv går det emellertid att tolka hans reaktion på 
hennes ”inblandning” som en kritik mot utomståendes inblandning i det priva-
ta, vilket i det här fallet dessutom hotade mannens maktposition som far, make 
och husbonde ytterligare. Vad som stod på spel ur Peter Magnus synvinkel var 
således hans maktposition i hushållet, och det därmed förbundna anseendet 
utåt, som hushållsföreståndare. Särskilt allvarligt ansågs en rubbad hushålls-
ordning vara när en hustru styrde över sin make, eftersom det framställde man-
nen som svag och vanhedrad och allvarligt skadade hans anseende.495  

Hustruns bild av de äktenskapliga problemen var inte oväntat en annan. När 
hon ombads att svara på frågan ”hurudant förhållandet är emellan henne och 
hennes man” uppgav hon som den ”förnämsta orsaken” till deras oenighet att:  

––––––––– 
493    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 78; de krav på precisering och en mer detaljerad beskrivning av ma-
karnas oenighet som återfinns i exemplet ligger i linje med Marklunds resultat som visar att den lokala 
rättsskipningens formalisering ledde till att 1830-talets uppländska präster och kyrkoråd ställde skärpta 
krav på materiell bevisföring, muntliga vittnesmål och detaljerade våldsbeskrivningar i hanteringen av 
äktenskaplig osämja. Marklund, 2004, s. 54–57.  
494    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 78. 
495    Liliequist, 2001, s. 92.  
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[h]ennes man som oftast överlastar sig vid starka drycker, varefter han är 
ganska häftig och våldsam, att han även varit det sistlidne torsdag, att 
hon då på flera sätt blivit av honom misshandlad och av detta skäl tving-
ats flytta till sin svåger […] att hon om aftonen inte fick komma in uti 
sina egna rum, utan måste över natten låna rum hos en där boende daga-
karl, att hon dagen därefter förgråten försökte, att få gå in till sin man, att 
hon då ej såg annan utväg än den, att med sina små barn taga sin tillflykt 
till skomakarmästaren Dan. Ryberg, som benäget lämnade henne en 
kammare där hon ännu är, att hennes man dessutom flera gånger slagit 
henne och stundom tillgripit farligare tillhygge, vore dock som hon tror 
mera för att skrämma än för att skada henne, att han åter, såsom nykter, 
är både beskedlig och arbetsam.496  

 
Av hustruns berättelse framträder ingen bild av ömsesidig osämja eller en oe-
nighet som har sin grund i själva relationen och makarnas förhållningssätt till 
varandra. I sin redogörelse fokuserar Cecilia snarare på Peter Magnus, hans 
misshandel, våld och hot som riktats emot henne – både vid det omnämnda till-
fället och vid flera andra. Utan att närmare precisera hur hävdar hustrun att hon 
har blivit ”misshandlad” av sin man ”på flera sätt”. Å ena sidan går hennes 
formulering att tolka som att mannen på olika sätt riktat fysiskt våld emot hen-
ne. Å andra sidan går den att tolka som ett uttryck för en äldre och vidare defi-
nition av misshandel, som avsåg andra brott och syndiga handlingar än enbart 
fysiskt våld.497 Den senare tolkningen styrks av att hustrun senare i förhöret be-
rättar att mannen ”dessutom” har slagit henne och hotat henne med tillhyggen, 
och på så sätt särskiljer det fysiska våldet från begreppet misshandel.  

I likhet med hustrur i många andra fall beskriver Cecilia att Peter Magnus 
misshandel tvingat henne att fly från honom och deras gemensamma hem med 
”sina små barn”. När hon återvände till huset och ”förgråten” ville komma in 
stängde mannen henne ute och vägrade att släppa in henne. Cecilias betoning 
av att hon varit tvungen att fly och att hennes flytt från mannen var oundviklig 
hänger sannolikt samman med att hon ville försäkra kyrkorådet om att det inte 
var hon som gjort sig skyldig till brott, det vill säga egenvilligt övergivande, 
utan att det var mannen som drivit bort henne, med sin våldsamhet. Utan att ut-
tryckligen påtala att bortdrivande av maka var ett brott, enligt samma lagrum 
som stadgade om egenvilligt övergivande, var det sannolikt det som hustrun 
åsyftade med sin beskrivning.498 Att män körde ut hustrur ur hemmet efter att de 
misshandlat dem, eller vägrade släppa in dem, var inte ovanligt. Den brittiska 
historikern Shani D’Cruze har funnit att allvarliga fysiska attacker mot hustrur 

––––––––– 
496   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 78–79.  
497    Se den begreppshistoriska diskussionen av ordet misshandel i kapitel 3.    
498    Sveriges rikes lag […] 1734, Giftermålsbalken, 13:4.  
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ofta föregicks av att mannen släpade runt sin hustru över hela huset, som en 
symbol för husbondeväldets rumsliga utbredning, innan hustrun slutligen kas-
tades ut ur huset som en final markering av husbondemakten. D’Cruze påpekar 
att utkastandet av en misshandlad hustru på gatan, var en handling som bröt 
mot privatlivets helgd, men huvudsakligen syftade till att återinskärpa den.499  

I fallet ovan framträder exempel på hur våldsutsatta hustrurs nätverk kunde 
se ut i lokalsamhället, samt vilket stöd de kunde vänta sig från människor i en 
nära omgivning. När Cecilia flydde misshandlad från sin man fick hon, enligt 
protokollet, hjälp av sin svåger och av två andra män i lokalsamhället, som gav 
henne och hennes små barn tak över huvudet. Av protokollet framgår också att 
Cecilia och barnen fortfarande bodde kvar i ett rum hos skomakarmästare Ry-
berg, men inte av vilket skäl de hade blivit kvar. Sannolikt handlade det om att 
hustrun inte ville eller vågade flytta tillbaka till mannen, eller att han fortfaran-
de vägrade att släppa in henne i deras hem.500   

Av hustruns berättelse framträder att hon betraktar Peter Magnus alkohol-
missbruk som grundläggande orsak till att han är ”häftig och våldsam”, och 
underförstått också till att han slagit, hotat och drivit bort henne från hemmet. I 
hustruns beskrivning framträder hennes make i en Dr. Jekyll & Mr. Hyde-
skepnad som i nyktert tillstånd är beskedlig, snäll och flitigt arbetande, men 
under alkoholens inflytande förvandlas till sin motsats och blir lat, elak och 
våldsam. Därigenom framträder alkoholen som det i grunden primära proble-
met, och som orsaken till mannens våld.501 Som den tidigare forskningen visat 
var kopplingen mellan våld och alkohol mycket vanlig i hustrurs berättelser om 
hustrumisshandel. Enligt Lindstedt Cronberg var hänvisningarna till alkoholen 
sannolikt ett uttryck för att mäns fylleri var ett problem för många hustrur, men 
också för att hustrur skulle försäkra sig om att slippa beskyllningar om att ha 
provocerat fram våldet.502 I linje med Linda Gordons tolkning menar jag att det 
också är rimligt att anta att mäns alkoholmissbruk i många fall utgjorde ett stör-
re hot mot hustrurs och barns försörjning och välbefinnande än mäns våld, och 
att det därför så ofta figurerade i berättelserna.503  

––––––––– 
499    D’Cruze, 1998, s. 75 f.  
500   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 78–79.  
501    För liknande fall där mannen beskrivs som snäll och beskedlig i nyktert tillstånd, men som beru-
sad förvandlas till att bli våldsam och häftig, se VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och 
handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 24 januari 1821; den 13 
oktober 1822; den 4 maj 1830; den 10 september 1830; Växjö stads- och landsförsamlings protokoll 
och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:2 (1864–1897), den 31 oktober 1876; I en avhandling 
i socialt arbete visar Viveca Enander hur kvinnor som lämnat våldsamma män bland annat tolkar deras 
våld utifrån metaforen ”Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, det vill säga som ett sätt att utifrån motsatta diskur-
ser beskriva en dualism eller en transformering där mannen omvandlas från att vara god och snäll till 
att bli ond och våldsam, Enander, 2008, paper IV.     
502    Lindstedt Cronberg, 2009, s. 246 f.  
503    Gordon, 1989, s. 258 f.  
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En annan tolkning kan hämtas hos Edgren som lyfter fram de ekonomiska 
aspekterna i sin analys av hustrumisshandel, och menar att när mannen inte 
uppfyllde sitt försörjningsansvar för kvinnan så accepterade hon inte heller sin 
underordning och makens våld som därför gjordes till rättslig sak.504 Att ställa 
alkoholen i förgrunden för berättelserna om mäns våld torde också ha skapat 
större förutsättningar för fördömanden i en tid då alkoholen alltmer framstod 
som ett samhällsproblem.505 En konsekvens av att Cecilia Persson och andra 
hustrur tolkade makars våldshandlingar i termer av alkoholmissbruk och fylleri 
blev dock att männen inte självklart konstruerades som ansvariga förövare av 
våld, utan snarare som offer för alkoholen, eller för andra yttre faktorer som i 
förstone ansågs ha fått dem att tillgripa alkohol.506  

Efter att Cecilia hade besvarat rådets frågor fick Peter Magnus återigen or-
det när han tillfrågades om han hade något att ”förebrå” sin hustru. Med ut-
gångspunkt i föreställningen om en husmoders plikter svarade han att hustrun 
varken kunde klandras för ”hushållningen eller barnens tillsyn och vård”. Be-
träffande hustruns anklagelser emot honom gav han dock som svar att han:  

 
[n]ekar alldeles det han slagit henne, men tillstår att han då och då varit 
överlastad av starka drycker, lovar hädanefter att härföre taga sig till 
vara, och försäkrar att det aldrig mer skall hända; dock påstår han, att 
hans hustru vid dylika tillfällen någon gång varit mindre försiktig och 
fördragsam än hon borde vara, och därigenom gjort det onda värre.507        
 

 I likhet med de flesta män som inför kyrkorådet anklagas för att ha brukat våld 
mot hustrur nekar Peter Magnus helt till att han ”slagit” Cecilia. Däremot er-
känner han att han varit berusad då och då, men urskuldar sig samtidigt genom 
att beskylla hustrun för att ha förvärrat de situationerna genom att inte ha be-
mött honom med tillräcklig fördragsamhet och lydnad.508 Utifrån en relationell 
förståelse av oenighet tillskrevs båda makarna ansvar, även då oenigheten tog 
sig uttryck i form av mäns våld. Som tidigare forskning visat tillskrevs hustrun 

––––––––– 
504    Edgren, 1994, s. 232. 
505    Marklund, 2004, s. 140–146.  
506   Gordon, 1989, s. 264; Jfr. Hearn, 1998, kap. 7; Ett exempel på hur män sökte urskulda sig sitt al-
koholbruk genom at skylla på hustrurs äktenskapliga uppförande är fallet med de oeniga makarna spin-
naregesällen Isac Ryberg och hans hustru Christina Persdotter. I förhöret inför kyrkorådet anför man-
nen bland annat att: ”hustrun är av ett så vildsint och häftigt sinnelag att ehvad han kommer nykter el-
ler drucken hem är hon lika svår och otidig emot honom. Detta har verkat att Ryberg allt mer och mer 
böjnat för att döva sina bekymmer, överlämna sig åt starka drycker”, VaLa, Växjö stads- och landsför-
samlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 21 
oktober 1844, s. 71.  
507    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 79.  
508    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 79.  
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ett större ansvar för den äktenskapliga harmonin än mannen, och förväntades 
bemöta honom med mjukhet och förståelse även om han var upprörd, berusad 
eller våldsam. Ansågs hustrun hetsig, stursk eller olydig kunde hennes uppträ-
dande bedömas lika hårt som till exempel makens våldsamheter.509 

Efter förhöret med makarna beslutade kyrkorådet att det ”huvudsakligen” 
var Peter Magnus och hans ”oordentlighet” som var orsaken till makarnas oe-
niga sammanlevnad.510 På vad sätt hustrun ansågs medskyldig framgår inte, 
men sannolikt handlade det om att hon inte ansågs ha bemött sin man med till-
räcklig kärlek, tålamod och lydnad, och därmed inte ha uppfyllt normerna för 
den goda hustrun. I protokollet osynliggör kyrkorådet hustruns anklagelser om 
Peter Magnus våld och hans påstådda misshandel av hustrun, dels bakom den 
övergripande förståelsen av fenomenet oenighet, dels genom svepande be-
skrivningar av mannens handlingar och beteenden som ”oordentlighet”. Miss-
handeln och våldet synliggörs enbart genom hustruns berättelse i protokollet, 
men även där framträder det vagt och med schablonmässiga formuleringar. 
Kyrkorådet utredde inte närmare anklagelserna om misshandel och våld som 
hustrun reste mot mannen, exempelvis genom att tillkalla hustruns mor eller 
andra vittnen. Sammantaget intar våldet en undanskymd plats i kyrkorådets 
protokoll och särskiljs inte som mer allvarligt än mannens fylleri och slöseri.511  

Mannens våld och misshandel av hustrun nämns inte heller i kyrkorådets 
förmaningar till mannen. Till skillnad från Lindstedt Cronbergs resultat som vi-
sar att kyrkorådens åtgärder mot misshandel bestod i att avkräva gärningsman-
nen löfte om att avhålla sig från våld återfinns inte ett enda sådant fall från kyr-
korådet i Växjö.512 Löften avkrävdes förvisso våldsamma män, men vanligen 
var de kopplade till avhållsamhet från alkohol, som betraktades som primus 
motor bakom våld, slöseri och andra problem. Som i fallet med Peter Magnus 
var kraven på löften ofta mer diffusa och formulerades inte som ett explicit 
krav på att avhålla sig från våld. De löften han avkrävdes av kyrkorådet hand-
lade snarast om att:  

 
––––––––– 
509     Se t.ex. Lindström, 1994, s. 541 ff.; Östman, 2001, s. 76 ff., s. 81; Liliequist, 2001, s. 103; 

Eriksson, 2003, s. 158 ff.;  Lindstedt Cronberg, 2004, s. 98 ff, 105 ff. Ett intressant exempel på att 
mannen kunde tillskrivas ett större ansvar än hustrun för den äktenskapliga harmonin återfinns i ett 
fall från Växjö kyrkoråd från 1824. I kyrkorådets varnande och förmanande ord till mannen betonade 
de att hans uppförande inte bara stod i strid med hur den äktenskapliga relationen borde vara, utan 
också mot förnuftet. Som man tillskrevs han dessutom ett större ansvar för att förebygga oenighet än 
hustrun: ”Till följe av den större grad av förstånd och eftertanke, som merendels fallit på mannens 
lott, borde [han] söka att med saktmod och överseende avböja de olyckor, som vanligtvis bliva 
följden av en oenig sammanlevnad äkta makar emellan” VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings 
protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 12 
september 1824, s. 101. 

510    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 79. 
511    Se t. ex. Lindstedt Cronberg, 2004, s. 100.  
512    Lindstedt Cronberg, 2009, s. 136.  
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[vara] uppmärksam på den moral, varigenom allt detta onda kan hjälpa, 
att, oftare än hittills beklagligen skett, besöka Herrens hus, att vinnlägga 
sig om en sann gudfruktighet och en ordentlig levnad, att förse hustrun 
med det som nödvändigt behövas till hushållningen, att vara vad han bör 
såsom maka och fader.513 

 
Av ovan sagda framgår att kyrkorådet betraktade oenigheten mellan makarna 
som huvudsakligen ett moraliskt problem med sin grund i en syndfull levnad 
där alkoholen intog en central roll. I linje med denna förståelse av problemet 
föreslogs som lösning att mannen skulle besöka kyrkan oftare, samt bejaka sin 
religiösa tro. Trots betoningen av det moraliska framgår att kyrkorådet också 
ansåg att oenigheten hade en materiell sida, som måste lösas på ett mer hand-
fast sätt genom en omfördelning av hushållets resurser och löften från mannen 
om att ge hustrun det hon behövde för att kunna sköta sin del av hushållningen.  

…lagt så våldsam hand på sin hustru att läkareåtgärd fordrades… 
Nästa fall av äktenskaplig oenighet som hanterades av kyrkorådet i Växjö 
under perioden härrör från den 24 januari 1821. Denna dag hade grovsmeden 
och mästaren Peter N Nordström och hans hustru Anna Christina Westberg 
blivit instämda av församlingsprästen inför rådet för att: ”svara för den svåra 
osämja och oenighet som uppkommit och länge fortfarit mellan makarna”.514 

Mannen som tillfrågades först, om ”vad han tycker sig skäligen kunna 
tillvita sin hustru” svarade: 

  
[a]tt han icke hava något att förebrå sin hustru, mer än detta: att hon of-
tast tilltalar och svarar honom ovänligt, varigenom hans sinne blir uppre-
tat, varigenom han lätteligen hänföres till ovänliga förtaganden515 mot 
henne.516   

 
När hustrun därefter tillfrågades var hon hade att ”anföra mot mannens 
förhållande” berättade hon:  

 
[a]tt då hennes man är nykter, är han i alla avseenden vänlig och besked-
lig mot henne, men att han sällan befinnes uti detta tillstånd, utan är of-
tast i mer eller mindre grad överlastad av brännvin, varunder hon av ho-

––––––––– 
513    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 79 f.  
514    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 19.  
515    Förtaga: gripa sig an med (ngt), påbörja (ngt); även övergående i bet.: göra, utföra; företaga; se: 
http//g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
516    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 85 f.   
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nom blir ofta illa behandlad och understundom överfallen med hugg och 
slag.517 

 
Efter att mannen och hustrun båda avgett sin syn på vad de ansåg vara felet hos 
sin respektive maka begärde ordföranden att de skulle berätta om vad som hade 
inträffat en vecka tidigare, då det enligt ”ryktet kringförde” att:  

 

[s]meden Nordström lagt så våldsam hand på sin hustru, att läkareåtgärd 
fordrades för att hos henne återhämta livet.518 

 

Enligt protokollet intygade båda makarna att ryktet stämde, varefter hustrun 
fortsatte att återge händelseförloppet enligt följande:  
 

Han – Nordström bevisat, begärde av sin hustru att hon måtte lämna 
honom 24 skillingar – för att därför köpa sig tobak, och hade hustrun 
sagt sig icke hava denna summa till hands, varvid han givit henne, som 
då satt på ett litet skrin, ett så våldsamt slag vid örat med handen, att hon 
därvid föll till golvet sanslös och orörlig.519 

 
Som den tidigare historiska forskningen visat var det vanligt att mäns våld mot 
hustrur flätades samman med äktenskapliga konflikter om till exempel ekono-
mi, konsumtion och distribution av hushållets gemensamma resurser.520 Vid en 
första anblick tycks fallet ovan passa väl in i denna bild. I berättelsen konstrue-
ras konflikten om pengar till tobak som utlösare av mannens våld. Ser vi när-
mare på händelsen ur ett könsperspektiv kan grovsmedsmästarens tillgripande 
av våld emellertid tolkas som en handling som syftade till att inskärpa hustruns 
lydnad och mannens överordnade position som husbonde – med makt att 
bestämma både över hur hushållets resurser skulle användas, och över sin 
hustru. På så sätt hade våldshandlingen både en tydlig expressiv och 
instrumentell sida, där den förra symboliskt manifesterar maktrelationen mellan 
makarna, och den senare tydliggör att mannens våldshandling också syftade till 
att få privilegier och materiella fördelar.  

I det fortsatta förhöret över det aktuella misshandelstillfället gavs mannen 
ordet och berättade att:  

––––––––– 
517   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 86.  
518   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 86.  
519   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-
Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), s.86 f.  
520   Se t ex Gordon, 1989, s. 264–271; Sabean, 1990, s. 129 ff; Clark, 1995, s. 77–84; Leneman, 1997, 
s. 39 ff; D’ Cruze, 2000, s. 66 ff.   
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[när] hans hustru, vid detta av honom givna slaget föll till golvet – avdå-
nad – så kallar han sina hyresgäster handskmakaren Håkansson och hans 
hustru biträde för att få sin avdånade hustru upplyftad från golvet uti 
sängen. Varefter Håkanssons hustru i största hast inskaffade läkare. Dit 
kom herr Anders Westfall, som återbragte den slagna hustrun till sans-
ning, varjämte smeden Nordström trodde sig ej böra obemärkt lämna; att 
hans hustru är ofta besvärad av convulsioner och dåningar, särdeles då 
hon bliver upprörd eller skrämd, vilka dock snart pläga gå över, då an-
siktet och barmen begnides med vatten.521 

 
I Nordströms berättelse framhåller han sig själv som en ansvarsfull och 
omhändertagande make som tillkallar hjälp från omgivningen för att snabbt få 
hustrun under läkares uppsikt. Nordströms våld mot hustrun inleder berättelsen 
men övergår snart till att fokusera mest på omhändertagandet av hustrun. Han 
erkänner förvisso att han gett hustrun ett slag, men försöker förminska sitt 
ansvar för det inträffade genom att beskriva hennes fall och svimning som en 
konsekvens av ett sjukdomstillstånd hos henne, snarare än som en följd av att 
han tillfogat henne ett ”våldsamt slag vid örat med handen”.  

Till kyrkorådets förhör med oeniga makar i Växjö inkallades i flera fall 
även församlingsmedlemmar för att avge vittnesmål om makars sammanlevnad 
och om mäns våld mot hustrur.522 Därigenom öppnar sig en möjlighet att få en 
inblick i hur släktingar, kringboende och andra individer såg på oenighet, 
äktenskap, kön och våld. Av protokollet i fallet framgår att handskmakaren, 
mästaren Håkansson och hans hustru var inkallade till kyrkorådets förhör för att 
berätta ”vad de hade sig bekant om förhållandet mellan smeden Nordström och 
hans hustru”. Exakt vad vittnena hade att säga i detta fall framgår dock inte 
eftersom skrivaren nöjt sig med att nedteckna att deras respektive berättelser ”i 
det mesta överensstämde med vad de olyckliga makarna själva om sig 
bekänt”.523 Samstämmigheten i berättelserna antyder emellertid att makarnas 
äktenskapliga sammanlevnad inte var privat, i bemärkelsen okänd eller fördold 
för kringboende, och att grannar och kringboende i varje fall hade en viss insyn 
i varandras äktenskapliga liv.   

––––––––– 
521    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 86 f.  
522    I en jämförelse mellan hur hustrumisshandel hanterades i världslig rätt respektive i kyrkoråd fin-
ner Lindstedt Cronberg – utifrån sju stycken fall från olika kyrkoråd i Lunds stift – att kyrkorådet inte 
rannsakade efter de närmare omständigheterna för misshandeln, inte dömde till någon disciplinär på-
följd för våldet och inte kallade några vittnen, Lindstedt Cronberg, 2009, s. 119; min analys av proto-
kollen från Växjö kyrkoråd visar däremot att vittnen tillkallades och hördes i flera fall rörande äkten-
skaplig oenighet och våld; se t ex VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i 
Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 19, 25, 27, 33, 35.    
523    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, s. 87.  
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Trots att Peter Nordström erkände att han vid åtminstone ett tillfälle utsatt 
sin hustru för ett grovt våld med så allvarliga konsekvenser att läkare måste 
tillkallas, och trots att hustrun i sin berättelse anförde att hon ofta blivit utsatt 
för hans misshandlingar och ”hugg och slag” framgår inte av protokollet att 
kyrkorådet fäste någon särskild vikt vare sig vid mannens våld eller vid det fyl-
leri som hustrun anklagade honom för. Snarare osynliggörs både misshandeln, 
fylleriet och mannen som förövare när problemet beskrivs i termer av ”[makar-
nas] okristliga och oanständiga förhållande till varandra”. Det relationella per-
spektivet som tillskriver båda makarna ansvar för oenigheten blir än tydligare 
genom att ordföranden riktade sina varningar i ”allvarsamma och allvarligare 
ordalag” till båda makarna. Att det ändå var mannen som ansågs vara mest el-
ler huvudsakligen vållande framkommer dock i en formulering om att de ”sär-
deles” riktades till honom. Av protokollet tycks det inte som att kyrkorådet för-
dömde mannens handlingar utifrån hustruns berättelse om våldet hon utsatts 
för, utan snarare med utgångspunkt i de oönskade ekonomiska, sociala och re-
ligiösa konsekvenser som makarnas oenighet ansågs ha för båda makarna och 
deras barn:  

 
[d]e redan se sin lilla egendom i det mesta förspilld, sina två små barn 
vanvårdade och illa anförda, och sig själva redan här försatta uti en 
sådan oreda och kvalfyllt tillstånd, som giver dem en försmak av vad 
dom framdeles övergå skall, så framt de ej genom en sann bättring varda 
lossade utur djävulens snara, i vilken de nu fångna äro.524  

 
När kyrkorådet målar upp sitt scenario över vad som kommer att hända makar-
na Westberg och Nordström om de inte rättar sig efter varningarna, och fram-
härdar i oenighet, ställer de förlusten av den gemensamma egendomen i för-
grunden. Utan egendom fanns ingen materiell grund för att konstituera ett äk-
tenskap, och i förlängningen inget hushåll som kunde bidra till dess försörjning. 
Som en annan konsekvens av oenigheten framhålls därefter vanvården av bar-
nen, och slutligen hur synden förväntas drabba makarna själva – både i jordeli-
vet och i livet efter detta. Kännetecknande för prästerskapets varningar och 
förmaningar är att de ofta innehöll starka och målande beskrivningar av synden 
som trängt in i de oeniga makarnas liv och materialiserats i oenighetens olika 
skepnader. Med ett svulstigt språkbruk uppmanades makar att inte ”trätas och 
slitas med sitt eget kött”, att de var snärjda av djävulen etc. 

Då synden och djävulen fortfarande ingick som centrala beståndsdelar i 
1800-talsmänniskans världsbild, och var högst närvarande och viktiga att för-
hålla sig till i hennes vardagliga liv, är det rimligt att anta att prästerskapets 
varningar och förmaningar inte enbart uppfattades som tomma ord utan också 

––––––––– 
524    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 88.  
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som verkliga och verksamma hot som kunde göra skillnad. Därmed menar jag 
att det är rimligt att anta att män som förmanades och gav löften om bättring in-
för kyrkorådet, ibland faktiskt höll sina löften och upphörde med våld, fylleri 
etc. Möjligen var det därför som åtminstone en del av makarna inte återkom 
mer än en gång i kyrkorådets protokoll. Mot bakgrund av den religiösa kontex-
ten är det rimligt att anta att prästerskapets varnande och förmanande ord ännu 
kunde äga stor vikt, och därmed också ibland kunde bidra till att (om)forma 
människors handlingar och synsätt.       

Mot bakgrund av att den tidigare forskningen gett en tämligen mörk bild av 
kyrkorådens benägenhet att vidta åtgärder för att ge skydd åt våldsutsatta 
hustrur är det värt att notera att kyrkorådet i fallet med makarna Nordström och 
Westberg ovan skilde dem åt under den avslutande delen av förhöret. Således 
var det först i mannens frånvaro som hustrun ombads att svara på frågan: ”om 
hon längre tilltror sig att leva tillsammans med sin man”. Tanken på att avskilja 
mannen ur situationen var förvisso inte en åtgärd som garanterade hustrun 
skydd mot ett upprepat våld från hans sida, men syftade kanske till att öka 
hennes möjligheter att ge ett ärligt och självständigt svar. Hustrun svarade 
likafullt:  

 
[att] hon önskade att ännu någon tid få försöka att leva tillsammans med 
honom, under hopp att de förmaningar han undfått, torde verka till hans 
förbättring, likväl med förbehåll, att om mannens förhållande visar sig 
sådant efter som förut, hon då straxt måtte få anmäla sådant hos 
domprosten, som då torde i laglig ordning, leda saken därhän, att hon 
från honom varder skild.525  

  
Hustrun hoppades således att mannen skulle bättra sig efter kyrkorådets 
förmaningar, och ville därmed försöka att fortsätta leva tillsammans med 
honom. Huruvida hennes svar var en avspegling av vad hon egentligen önskade 
kan vi omöjligt veta. Däremot att svårigheterna att tilldömas skilsmässa vid 
oenighet var mycket stora under 1800-talet, och att livet som frånskild och 
ensamstående kvinna sannolikt inte framstod som ett alternativ för majoriteten 
av olyckliga hustrur. Möjligen var det därför som Anna Christina uttryckte sin 
tilltro till att kyrkorådets varningar skulle få mannen att bättra sig och att hon 
ännu en tid ville fortsätta sitt äktenskap.  

Eftersom båda makarna ”ömsesidigt erkänt sina förseelser” och båda lovat 
bättring i sitt äktenskap avkunnade kyrkorådet beslutet att ge dem ytterligare en 
prövotid innan de anmälde saken vidare till domkapitlet.526  

––––––––– 
525    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 88.  
526    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 89.  
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…av rådhusrätten pliktfälld för å henne förövat slagsmål… 
Den 13 oktober 1822 sammankallades kyrkorådet i Växjö återigen för att 
förhöra, förmana och varna oeniga makar. Vid detta tillfälle var det 
skomakarmästaren och borgaren Peter Jacob Hellman och hans hustru Johanna 
Christina Bergquist som inkallats. Orsaken var, enligt protokollet: 
  

Den oenighet som sedan längre tid tillbaka, visat sig uti dessa makars 
sammanlevnad […] numera stigit till den höjd, att de egenvilligt flyttat 
från varann;527  

 
I likhet med många andra oeniga makar hade Peter Jacob och Johanna Christi-
na haft problem i sitt äktenskap under en längre tid. Enligt protokollet hade 
makarnas oenighet tilltagit och blivit så svår att de inte längre kunde leva till-
sammans, och därmed flyttat ifrån varandra. Värt att notera är att kyrkorådet 
använder sig av formuleringen ”egenvilligt” för att beskriva att makarna flyttat 
ifrån varandra. Vanligen användes formuleringen i anslutning till en av de ur-
sprungliga lagstadgade skilsmässogrunderna ”egenvilligt övergivande”, som 
implicerade att det fanns en skyldig och en oskyldig – en som övergav och en 
som blev övergiven – av makarna. Av formuleringen i fallet ovan antyds emel-
lertid att båda makarna flyttat och därmed betraktades som brottsliga.  

Som i andra fall av oenighet var kyrkorådets huvudsakliga syfte att få ma-
kar att försonas och att flytta samman igen om de separerat. Äktenskapet för-
pliktigade både till sämja och till sammanlevnad. På kyrkorådets frågor till ma-
karna om orsaken till den uppkomna oenigheten och ”vad som egentligen vållat 
att de flyttat åtskiljde” uppgav mannen:  

 
[h]ustruns stridiga och häftiga lynne, vilket gör att hon, allt som oftast 
betygar sig missnöje och sannerligen har något att honom tillvita och fö-
rebrå, varjämte hon skall ha vållat att han av stadsfiskalen blivit stämd 
och av rådhusrätten pliktfälld för å henne förövat slagsmål528, tilläggande 
att hustrun självvilligt, utan hans förvållande, flyttat ifrån honom och att 

––––––––– 
527    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 95. 
528    Mot bakgrund av formuleringen att mannen blivit pliktfälld för att han ”å [hustrun] förövat slags-
mål”, tycks det inte självklart att begreppet slagsmål självklart betyder att minst två våldsamma parter 
är inbegripna och slåss, utan att det också kan vara fråga om en förövare. Enligt Svenska akademins 
ordbok användes begreppet slagsmål i äldre tid i uttryck som: ”överfalla ngn med slagsmål, överfalla 
ngn o. slå honom; äv. i uttr. begå l. föröva l. göra (ett) slagsmål på ngn o. d., i fråga om att överfalla 
ngn o. slå honom.” Sista belägg för en sådan användning av ordet är, enligt SAOB, från 1785 och från 
Växjö domkapitels akter: ”Då han mäste delen sent om qwällarne eller nätterne hemkommit har han 
warit otidig emot sin hustru och under stundom henne med slagsmål öfwerfallit”; http:/ /g3. spraakda-
ta.gu.se/saob/.  
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han, i anledning därav uppsagt det rum han för kommande året hyrt och 
numera visste sig ingenstädes att sitt hushåll flytta.529 

 
Enligt mannen var det hustrun som flyttat ifrån honom, och som underförstått 
var skyldig till den ”egenvilliga frånflyttningen”, och därmed till att han nume-
ra var hemlös. Vidare hävdade han att det var hustruns humör, samt hennes 
klander och missnöje med honom som låg till grund för deras äktenskapliga 
oenighet. Hon bröt därmed mot normerna för den goda husmodern, genom att 
inte visa maken tillräcklig fördragsamhet, förnöjsamhet och lugn. I det sam-
manhanget anklagade han också hustrun för att hon fått honom stämd och fälld 
för det våld han riktat emot henne, sannolikt genom att ha anmält honom.530 Pe-
ter Jacob förnekade således inte att han hade slagit Johanna Christina. Hans 
implicita erkännande kan tolkas som ett uttryck för att han ansåg sig ha rätt att 
tillgripa våld mot henne, så länge det inte passerade vissa gränser. Mannens 
svar kan därmed tolkas som att han ansåg det vara orätt av hustrun att anmäla 
hans våld, men inte av honom att utsätta henne för det. Och genom hans formu-
lering kan vi också anta att han utgick ifrån att kyrkorådets ledamöter skulle 
vara av samma åsikt.  

När det var hustruns tur att ge sin syn på orsakerna till den äktenskapliga 
osämjan svarade hon att:  
 

[h]on väl medgiver att hon gör honom förebråelser för sitt förfarande, 
men att hon därtill har det mest sorgeliga och tillika bindande anledning-
ar, helst mannen överger sitt hus och sin hantering531, tillbringar tiden i 
fylleri och lättja, slår och misshandlar henne, samt själv bett henne an-
mäla detta hos stadsfiskalen.532   

 
Inledningsvis tillstod Johanna Christina att Peter Jacobs beskyllningar om att 
hon jämt klandrade och tillrättavisade honom stämde, men hävdade till sitt för-
svar att hon var tvungen till det. Skälen som hon anförde var att mannen söp 
och därigenom försummade både sitt hus och sin yrkesverksamhet som skoma-
karmästare. På det sätt som det formuleras i protokollet tycks det också som att 
mannens våld och misshandel av hustrun var vanligt förekommande. Han ”slår 
och misshandlar henne”, står det, men det omnämns inget om hur ofta det 

––––––––– 
529    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 96. 
530    Jag har sökt efter detta fall i Växjö rådhusrätts protokoll, för 1822, men utan att lyckas hitta det. 
531  ”Bedrivande l. idkande av viss näringsgren; rörelse, drift; i allmännare anv.: yrkesmässig värk- 
samhet, yrke; stundom: värksamhet, sysselsättning, syssla”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
532    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 96. 
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skedde och vi får inte veta något närmare om vare sig misshandeln som man-
nen blev fälld för, eller om några andra våldssituationer.533  

Att hustrun i förhöret fann det angeläget att berätta att det var på mannens 
initiativ som hon anmälde hans misshandel, och inte på hennes eget, är intres-
sant. Möjligen kan hennes försök att frånhända sig ansvaret för misshandels-
anmälan ha berott på en rädsla för att uppfattas som illojal och olydig, och 
därmed som en dålig hustru. Med sådana förutsättningar riskerade våldsutsatta 
hustrur att hamna i en sämre position på rättens arenor, och inte sällan med ute-
blivna sympatier och rättvisa som följd.534   

Hellmans misshandel av sin hustru tycktes inte vara någon hemlighet i lo-
kalsamhället, åtminstone inte enligt kyrkorådets uppfattning. I anslutning till 
hustruns anklagelser om mannens misshandel förtäljer protokollet nämligen att: 
”kyrkorådet hade sig bekant, att denna uppgift angående Hellmans oordentlig-
het hade full grund, helst han därför i det allmänna gjort sig så illa känd”. Trots 
att Hellmans våld mot hustrun tycktes vara allmänt känd hade kyrkorådet ändå 
inkallat Maria Ericsdotter som tidigare hyrt ut rum åt makarna, för att berätta 
om deras sammanlevnad. I likhet med de flesta andra fall av oenighet som han-
terades inför kyrkorådet ansågs mannen vara den mest vållande av makarna, 
även när det gällde makarna Hellman. Redan i början av deras äktenskap hade 
den före detta hyresvärdinnan noterat att mannen: ”illa använde vad som kunde 
förtjänas; till en stor del förtärde det i dryckenskap och i sitt rusiga tillstånd 
misshandlade hustrun”. I stark kontrast till denna stereotypa omanlighet fram-
ställde hon hustrun som: ”aktsam och ordentlig, samt uppoffrande av sina till-
gångar för mannens bästa, husets förkovran och bestånd”.  Trots att även vittnet 
intygar att Peter Jacob misshandlar sin hustru när han är berusad, fäster kyrko-
rådet ingen särskild vikt vid våldet eller försöker utreda omständigheterna för 
det ytterligare.535 

Av protokollet framkommer att kyrkorådets rannsakning av makarnas oe-
nighet vägde in både makarnas och vittnets berättelser, men också ledamöter-
nas ”enskilda kännedom” om makarna. Resultatet blev att de bedömde mannen 
som ”huvudsakligen vållande i [makarnas] oenighet och alla dess svåra följ-
der”. Sannolikt anspelade oenighetens ”svåra följder” bland annat på mannens 
våld mot hustrun, hans fylleri och slöseri. Utifrån synen på oenighet som ett re-
lationellt brott tilldelade ordföranden likafullt båda makarna ”de mest ömma 
och allvarliga föreställningar”, vilket antyder att båda makarna tillskrevs ansvar 
för missförhållandena i äktenskapet, samt ansvaret för att hålla ihop det. Och 
trots hustruns och vittnets berättelse om mannens allmänt kända våldsamheter 
förmanade ordföranden makarna att flytta samman igen – till synes utan någon 
––––––––– 
533    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 96. 
534    Se t ex D’Cruze, 2000; Foyster, 2005.  
535   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 96. 
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oro för ett upprepat eller upptrappat våld från mannens sida, eller för hustruns 
utsatthet i ett äktenskap med en alkoholiserad och våldsam man.536    

Efter viss övertalning av mannen lovade båda makarna att de skulle flytta 
ihop igen – så snart mannen ordnat dem en bostad. Löftena som mannen av-
krävdes handlade om: ”att avhålla sig från starka drycker, att vara ordentlig och 
arbetsam”, medan hustrun fick lova att: ”med tålamod och fördragsamhet, un-
der förgätenhet av det framfarna, bidraga till deras husliga endräkt och väl-
stånd”. Hustrun skulle således glömma det som hade varit, och istället medver-
ka till makarnas ”endräkt” och husliga harmoni genom att visa tålamod och 
fördragsamhet med mannen. Ser vi närmare till innebörden av att visa ”för-
dragsamhet” och ”fördra” tydliggörs varför det hamnade på den underordnades 
lott att avge sådana löften – om att vara eftergiven, uthärda, utstå och underkas-
ta sig.537  

…med de grövsta skällsord, samt någon gång med hugg och slag… 
Till sitt sammanträde den 4 maj 1830 hade kyrkorådet i Växjö stads- och lands-
församling inkallat makarna kammakaren Emanuel Forsman och hans hustru 
Maria Christina Holmqvist för att: ”uppge anledningen till den olyckliga miss-
sämja dem emellan uppstått”.538 I likhet med flera andra män inför kyrkorådet 
hävdade Forsman att det var hustrun och hennes ”häftiga sinnelag och ondska” 
som var vållande till den äktenskapliga oenigheten. Han gav därefter exempel 
på hur hustrun inskränkte hans självbestämmande och rörelsefrihet, och därmed 
utgjorde ett hot mot hans husbondeposition:  
 

[H]on tillåta honom aldrig besöka vänner och bekanta eller med dem 
umgås, och då han någon gång lämnar sitt hus, sänder hon ständiga bud-
skickningar efter honom, och då han hemkommer utbrister hon ofta i 
otidigheter och skällsord.539  

 
Emanuel hävdade vidare att hans hustru gjort sig skyldig till bodräkt, samt att 
hon ”i allmänhet tillägnar sig ett större välde, än kvinnor tillkommer”. Trots 
kritiken framskymtar en positiv kvinnlighetskonstruktion och hustrulighet när 
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Emanuel tillfogade att hans hustru också var ”arbetsam, mån om sitt hus och 
vårdar väl barnen”.540 

Som vanligt i fall av äktenskaplig oenighet framtornar en helt annan bild av 
makarnas äktenskapliga sammanlevnad genom hustruns berättelse, där det sna-
rare är mannen som är problemet och oenighetens upphov. Mer precist hävdar 
hustrun att det är mannen och hans ”försummelse, lättja och oordentliga lev-
nad” som skapar ekonomiska problem för familjen och svårigheter för hustrun 
att försörja sig och barnen. Utöver dessa brister framhåller hustrun att mannen 
för ett kringflackande liv, missbrukar alkohol och är våldsam:  

 
[M]annen är sällan hemma, och umgås i dåliga sällskap, varifrån han 
återkommer överlastad och under gräl ofta överfaller hustrun med de 
grövsta skällsord, samt någon gång med hugg och slag.541    

 
Hustrun förnekade mannens anklagelser om bodräkt. Däremot medgav hon att 
hon ibland varit tvungen att gömma undan en del pengar från honom, för att 
försäkra sig om att de gick ”till husets underhåll” och inte till mannens supan-
de.542 Sannolikt som svar på en fråga från kyrkorådet tillstod hustrun att hon 
ibland ”med häftighet besvarat mannens otidigheter, och även ha satt sig på 
motvärn mot mannens anfall”.543 Hon erkände således att hon hade brutit mot 
förväntade normer för hur en hustru borde uppträda mot sin man, men under-
förstått att det gjorts i syfte att försvara sig mot mannen – möjligen genom att 
bemöta hans våld med fysiskt motstånd.  

Även till detta kyrkoråd hade ett par personer i lokalsamhället inkallats för 
att ”meddela upplysning om dessa makars sammanlevnad”. Handskmakaren 
Håkansson, som också hade bistått den våldsutsatta hustrun Anna Westberg i 
fallet från 1821, berättade att han ofta hade bevittnat makarnas oenighet och 
mannens ”oordentliga levnad” – som han ansåg var den vanligaste orsaken till 
”missämjans utbrott”. Vid ett tillfälle hade makarna Forsmans dotter sökt upp 
honom och bett honom att:  

  
[h]jälpa modern, som blivit av fadern överfallen, men då han inkom i de-
ras rum fann han dem bägge liggande uti en soffa, hustrun över mannen 
och hållande honom i håret.544  
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Trots att vittnets berättelse tar sin utgångspunkt i en beskrivning av hustrun 
som ett offer för mannens överfall, förskjuts hennes offerposition genom en 
vändning i berättelsen, där hustruns förändrade läge ovanpå mannen antyder att 
hon bemästrat honom och istället försatt honom i underläge. Ett liknande un-
derläge anses mannen ha befunnit sig i på nyårsdagen då Rydelius, ett annat 
vittne, hade sett makarna ”i slagsmål, då likväl hustrun syntes mera misshandla 
mannen än han henne”.545 Bilderna som framträder uppvisar likheter med det 
kända motivet över den hunsade äkta mannen och den uppochnedvända aukto-
riteten i äktenskapet, som ofta användes för att åskådliggöra en felaktig köns-
ordning och för att inskärpa kraven på makar att uppfylla den patriarkala ord-
ningen i äktenskapet.546   

Av vittnenas berättelser framträder också att hustrur inte självklart fann sig i 
att passivt bli utsatta för våld eller ”överfall” från sina makar, och att de själva 
kunde använda våld, bland annat för att försvara sig. Tidigare forskning har vi-
sat att i synnerhet kvinnor ur arbetarklassen riktade fysiskt våld mot sina ma-
kar, men huvudsakligen i självförsvar och som en reaktion på mäns våld. Enligt 
Linda Gordon minskade dock hustrurs våld mot makar från senare delen av 
1800-talet. Dels för att deras möjligheter att tilldömas skilsmässa för hustru-
misshandel förbättrades, dels för att det borgerliga kvinnlighetsidealet fick 
spridning, vilket medförde att fysiskt våld internaliserade som opassande för 
kvinnor.547 

Av protokollet framgår att kyrkorådets medlemmar sedan lång tid känt till 
makarnas oeniga sammanlevnad och det som framkommit genom vittnenas ut-
sagor. Följaktligen hade makarna gjort sig kända för sina äktenskapliga pro-
blem i lokalsamhället. När kyrkorådet sammanfattade sin bild av makarnas oe-
nighet framhöll de alkoholen som en viktig bakomliggande orsak. Förtärandet 
av rusdrycker ansågs bidra till Forsmans förändring, från att: ”såsom nykter av 
ett stilla och fredligt sinnelag, likväl under yran bli[vit] häftig och vildsint”. Om 
hustrun sades att det var hennes häftiga och stridiga humör som låg till grund 
för de äktenskapliga problemen, och att hon ”icke med det saktmod hon voro 
skyldig sin man, sökte rätta och återföra honom till lugn och sansning”. Kyrko-
rådets lösning på problemet var således att mannen upphörde att umgås i: ”då-
liga och elaka sällskap”, och att hustrun: ”mera kuvade sitt nog häftiga sinne, 
samt med överseende och saktmod omgav mannen under hans rusiga till-
stånd”.548 Även om mannen fortsatte att berusa sig med sina dryckesbröder 
skulle hustrun ändå visa överseende med hans tillkortakommanden och eventu-
ella löftesbrott, samt foga sig och bemöta honom med lugn.  
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Enligt protokollet reagerade mannen på önskvärt sätt när han: ”syntes […] 
rörd” av kyrkorådets förmaningar, och lovade att undvika umgänge med ”lider-
liga personer”. Hustrun, däremot uttryckte en stark misstro mot mannens löften 
och försäkringar, och fortsatte istället att klandra honom så att kyrkorådet vid 
upprepade tillfällen ansåg sig tvunget att påminna henne om ”den saktmod och 
undergivenhet hon är skyldig sin man”. Slutligen tycks kyrkorådet ha lyckats i 
sitt uppsåt att få hustrun att underordna sig sin man. Åtminstone lovade hon att:  

 
Hon genom godhet och beskedlighet skulle söka tillvinna sig det välde 
över mannen, som hon sökt med stränghet stundom tillvålla sig.549  

 
Av formuleringen tydliggörs att väldet i hushållet inte självklart betraktades 
som ett exklusivt manligt privilegium. Husmoderspositionen gav även den gifta 
kvinnan en viss makt och myndighet i hushållet. Av ordalydelsen i referatet 
tycks det dessutom som att hustrun ansågs ha rätt att styra över sin man – förut-
satt att det gjordes ”genom godhet och beskedlighet”. Denna syn på hustruns 
välde ligger i linje med Marklunds resultat. I berättelserna om äktenskap från 
1830-talets domkapitel i Uppsala finner han att de kyrkliga ämbetsmännen 
alltmer kopplade samman bondgårdens kvinnlighet med Den tillgivna hustrun. 
På så sätt fick hustrur ett dubbelt mandat över huset som innebar dels ett ansvar 
över praktiska hushållssysslor och dels över den ”moraliska husligheten”. Som 
vi sett även av fallen från kyrkorådet i Växjö ovan inkluderade den husliga 
kvinnlighetens moraliska skyldigheter bland annat uppgiften att, med Mark-
lunds ord: ”omvandla sin ruffige make till en moralisk och älskvärd männi-
ska”.550  

För att Maria Christinas välde i hushållet skulle betraktas som ett legitimt 
husfrudöme av kyrkorådet fordrades således att hon förtjänade sin myndighet 
genom att uppträda i enlighet med en idealt mjuk och beskedlig hustrulighet. 
Att tillskansa sig makt över man och hushåll med hjälp av ”stränghet” och 
sturskhet som hon ansågs ha gjort tidigare ansågs däremot opassande för en 
hustru och gillades inte.  

Eftersom kyrkorådet slutligen lyckades med sin intention att få makarna att 
försonas, ansåg de inte att någon vidare åtgärd behövdes. Däremot beslutades 
att makarna skulle tilldömas en prövotid på två månader, för att kunna visa 
”allvaret av de förnyade löften de medgivit varandra”.551  

Uppenbarligen var det svårt för makarna att fortsätta sin sammanlevnad i 
enighet. Åtminstone antyds det av att vi drygt fyra månader senare återfinner 
dem i förhör inför domkapitlet dit de inkallats. Av det korta protokollet får vi 
––––––––– 
549   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 4 maj 1830, s. 115 f.  
550    Marklund, 2004, s. 154–161, citat s. 158.  
551   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 4 maj 1830, s. 116.  



 162

veta att makarna meddelades de föreskrivna varningarna och förmaningarna, 
samt att makarna försonades efter att mannen förklarat att han ”vore genast 
böjd att försonas, lovade att avstå från sin oordentlighet”.552 Två år senare an-
mälde domprosten återigen makarna Forsman till domkapitlet med anmodan 
om att de skulle varnas för att därefter hänvisas till världslig rätt, vilket domka-
pitlet ansåg vara ”lämpligast”.553     

…även med våld sökt tvinga henne till frivilligt avlägsnande från 
huset… 
I ett fall från Växjö stads- och landsförsamling 1831 ges ännu ett exempel på 
en man som anklagades för att använda sig av våld mot sin hustru. I detta fall 
användes våldet dock inte som ett sätt att få hustrun att stanna kvar i relationen, 
utan som ett medel för att tvinga sin motvilliga hustru att acceptera skilsmässa. 
Till kyrkorådets sammanträde hade ordföranden anmält fånggevaldigern E E 
Blomgren och hans hustru Elin Jönsdotter att inställa sig, eftersom de varningar 
och förmaningar han vid flera tillfällen tilldelat dem inte haft avsedd verkan. 
Makarnas osämja hade fortsatt, och dessutom tilltagit ”med ständigt kiv, trätor 
och ömsesidiga otidiga beskyllningar”. I protokollet anklagas Blomgren också 
för att ha:   

 
[s]ökt förmå hustrun att emot en betingad penningsumma lämna huset 
och därigenom bereda tillfälle till skilsmässa, men hustrun hade anstän-
digt avslagit dessa försök, varefter Blomgren egenvilligt avflyttat, samt 
medtagit en del av deras lösa egendom.554 

 
När makarna tillfrågades av kyrkorådet om orsaken till deras missämja lämna-
de mannen sin redogörelse i en skrivelse, där han ”huvudsakligen” anklagade 
hustrun för att:  

 
[v]isa ett bittert och trätsamt lynne, och genom dagliga förolämpningar 
förbittrar deras levnad, varjämte hon emot sina svärföräldrar ska ha visat 
ett förolämpande och vanvördigt uppförande.555  

 
Skulden till makarnas oenighet förlägger mannen således hos hustrun som var-
ken visar honom eller hans föräldrar tillbörlig respekt. Av dessa skäl yrkade 

––––––––– 
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han på skilsmässa och på att få vårdnaden om deras enda ”ännu levande 
barn”.556  

När hustrun tillfrågades om vad hon ansåg var orsaken till makarnas sam-
manlevnad beskyllde hon mannen i liknande ordalag, men också för ”bitterhet 
och trätgirighet som ofta övergå till våldsamma utbrott”. Enligt hustrun hade 
oenigheten inte varat under någon längre tid, utan först uppkommit efter att 
Blomgren velat skiljas från henne. I den fortsatta berättelsen kopplades man-
nens våld samman med hans önskemål om skilsmässa, när hustrun berättade 
att:   
 

[d]å hon icke velat ingå på de förslag Blomgren fastställt till vinnande av 
detta ändamål [skilsmässa], har han med hotelser och stundom även med 
våld sökt tvinga henne till frivilligt avlägsnande från huset.557  

 
Istället för att själv flytta ifrån hus och hustru, och därmed riskera att bli skyl-
dig till egenvilligt övergivande, tycks mannens strategi ha varit att tvinga sin 
hustru att begå brottet så att han kunde åberopa ”egenvilligt övergivande” som 
giltig skilsmässogrund. Nu, inför kyrkorådet yrkade han på skilsmässa och för-
klarade att han inte kunde flytta tillbaka till henne. Hustrun motsatte sig skils-
mässa, men ”förklarade sig böjd att leva skiljd från mannen, så vida han för 
dens uppehälle vill lämna nödigt understöd”. Vidare yrkade hustrun ”framför-
allt rättighet att själv vårda dens späda barn, vilket hon ömt älskar och aldrig 
tillåter slitas ur dens armar”.558  

Av protokollet framgår att makarna utbröt i ett häftigt gräl under samman-
trädet, och överhopade varandra med en mängd beskyllningar och glåpord. 
Med hänvisning till makarnas ”sinnesstämning” hyste kyrkorådet sålunda inga 
större förhoppningar om en ”lycklig sammanlevnad” mellan makarna. Likväl, 
och sannolikt utifrån sina tidigare erfarenheter av oeniga makar, ”förmodade” 
kyrkorådet att makarna snart skulle flytta samman igen:  

 
[e]när deras sinnen hunnit lugna sig och de av egen erfarenhet fått lära 
följderna av en längre skilsmässa, som säkert ledde till husets obestånd 
och större svårigheter att försörja sig själva och barnet.559   
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Trosvissa om att makarna skulle flytta ihop igen beslutade kyrkorådet att ge 
dem tillåtelse att leva åtskiljda i närmare ett halvår, innan de på nytt skulle in-
kallas att varnas och förmanas. Av alla yrkanden som makarna framförde under 
förhöret antyds att de förväntade sig att kyrkorådet hade mandat att besluta i 
frågor rörande exempelvis skilsmässa, underhåll och vårdnad. Och trots att 
kyrkorådet inte kunde tilldöma makarna definitiv skilsmässa kunde de ändå 
tillmötesgå makarna en bit, genom att låta dem bo åtskiljda under en ganska 
lång tid innan de på nytt skulle varnas. Sannolikt gav den officiella inramning-
en i kyrkorådet också en större tyngd och legitimitet åt den överenskommelse 
som makarna ingick, och som bland annat handlade om att hustrun skulle ”för-
vara” husets lösegendom under prövotiden, att hustrun skulle ha vårdnaden om 
barnet och att maken skulle bidra till deras försörjning med 10 riksdaler vid 
varje lön.560  

Ett halvår senare återfinner vi makarna inför domkapitlet dit de inställts att 
varnas och förmanas. Blomgren vidhåller som tidigare att han vill skiljas från 
sin hustru eftersom det enda han väntade sig av ett äktenskap med henne var 
”smädelser och förolämpningar”. Mannen lägger skulden för oenigheten helt på 
hustrun, och bifogar som bevis tre attester, samtidigt som han begär att få vård-
naden om deras barn. Lika kortfattat har hustruns anklagelser mot mannen om 
”bitterhet och hat, som ofta övergå till våldsamhet” nedtecknats. Hustrun där-
emot vill inte skiljas, men står fast vid att själv få vårdnaden om barnet. Så be-
slutar också domkapitlet, innan de hänvisar målet vidare till världslig dom-
stol.561 Ett och ett halvt år senare, efter att makarna tilldömts böter för sin oe-
nighet i domstol, samt tilldömts skillnad till säng och säte, tillstyrker domkapit-
let Blomgrens ansökan om skilsmässa till kunglig Maj:t. Men, med tillägget att 
mannen ska betala ett årligt underhåll till sitt barn, som konsistoriet uttryckli-
gen ansåg ”böra förbliva under hustruns vård”.562   

Från kyrkorådsförhör till ytterligare varningar inför 
domkapitlet 

…har hon tillvållat sig ett nog strängt förmynderskap över  
mannen… 
Den 27 maj 1830 sammanträdde kyrkorådet i Växjö åter för att utfärda var-
ningar och förmaningar till oeniga makar. Bakgrunden till mötet var, enligt pro-
tokollet, att svarvaremästare Rydelius anmält till församlingsprästen att hans 
hustru Lovisa Spång hade flyttat från honom och sedan två månader varit bo-
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satt hos kantor Åberg i staden. Hustruns flytt hade varit en överenskommelse 
mellan makarna, men nu menade mannen att uppgörelsen hade varit förhastad. 
Han hade helt enkelt ångrat sig beträffande den egenvilliga skilsmässan. Dels 
för att överenskommelsen var olaglig, och dels för att ”han för sin hustru fort-
for att hysa uppriktig tillgivenhet, samt för sin hushållning behöva dess verk-
samma biträde”. För att återställa ordningen vände sig Rydelius nu till kyrkorå-
det, med en uttryckt förhoppning om att ”hustrun i godo kunde förmås eller 
lagligen tillhållas att till sin man åter flytta”. Av protokollet framgår att försam-
lingsprästen redan tidigare hade försökt att övertala hustrun att flytta tillbaka 
till mannen, men utan att lyckas. Följaktligen hade makarna kallats inför kyrko-
rådet.563  

Under förhörets inledning visade Rydelius upp den skriftliga och bevittnade 
överenskommelse han och hustrun tecknat. Enligt denna var makarna överens 
om att det bästa för dem båda var att leva åtskiljda, samt om att sälja sin bostad. 
Rydelius hänvisade också till en skrivelse som han sänt till kyrkorådet, och i 
vilken han förklarade sig vara den drabbade, utan skuld till oenigheten mellan 
honom och hustrun. Trots bevisningen om en överenskommelse mellan makar-
na beskrev han hustruns flytt som en ”oväntad och förkrossande händelse” i 
skrivelsen. Med Rydelius synsätt var det hustrun som orsakat den uppkomna 
oenigheten, och ”en alltför sträng häftighet å hennes sida”. Likafullt ville han 
att hon skulle flytta tillbaka till honom, och krävde avslutningsvis att:  

 
[m]in kära hustru torde åläggas, att genast flytta till mig, såsom dess 
laggifta man, uti mitt bo och hemvist, helst jag henne bevisligen försörja 
kan”.564  

 
Av skrivelsen framträder att Rydelius känner till sin lagliga rätt att kräva hust-
runs återflyttning till honom. Därutöver uttryckte han en medvetenhet om de 
starka normer som omgärdade försörjarmanligheten, när han hävdade att han 
kunde sörja för hustrun. I förhöret inför kyrkorådet uppmanades Rydelius att 
”närmare uppgiva anledningen till den missämja, som föranlett desse makars 
egenvilliga skilsmässa”. Enligt protokollet nekade han till att någon egentlig 
oenighet hade förekommit i makarnas äktenskap. Problemet, så som han teck-
nade det, handlade snarare om:  

 

––––––––– 
563   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 116 f; Jag har noterat att det här är samme svar-
varemästare Rydelius som vittnade i föregående fall, den 4 maj 1830, angående makarna Forsmans 
oenighet. Denna iakttagelse bidrar till att styrka bilden av en (lokal) manlig hantverkarkultur, som 
präglades av fylleri och ibland konflikter och våld.     

564    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 117 f.  
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[hustruns] häftiga sinne och begär att tillvälla sig husbondeväldet, un-
derblåst av elaka människor, för vilka hustrun fattat förtroende avvänt 
sig tillgivenheten för mannen, som i sin enfald förleddes att medgiva en 
skilsmässa, den han sedermera ångrat.565 

 
I likhet med det förra fallet framträder här en hustru som, enligt sin man, orätt-
mätigt försökte underminera hans husbondeposition genom att göra anspråk på 
husbondeväldet. Här var det dock inte utövandet av den hustruliga hushålls-
makten som konstruerades som problemet, utan snarare om hustruns orättmäti-
ga utövande av husbondemakten – och därmed en rubbad hushålls- och köns-
ordning.  

Av Lovisas berättelse framgår att hon inte under några omständigheter ville 
flytta tillbaka till sin make, och att hon inte längre hyste någon ”tillgivenhet” 
för honom. Som orsak uppgavs att han försummade sitt arbete, var lat och 
”oordentlig” samt ägnade sig åt spel och umgänge med ”sämre personer”. Där-
utöver anklagade Lovisa sin man för att ha slösat bort egendomen som hon 
hade med sig in i deras äktenskap. Nu påstods han vara så fattig att han varken 
kunde försörja henne eller ge henne husrum. I hustruns redogörelse över ma-
karnas sammanlevnad framträder dessutom att mannen utsatt henne för våld, 
både när de bodde tillsammans och när hustrun flyttat från honom:   
  

[E]fter deras skilsmässa hade och Rydelius, då hon besökte honom, för 
att eftersöka några kvarlämnade klädespersedlar, överfallit henne med 
våldsam hand och tillfogat henne svåra skador i huvudet och ansiktet. 
Även under deras sammanlevnad hade mannen stundom utkört henne 
ifrån huset och nödgat henne hos närmaste grannar taga sin tillflykt.566 

 
Av protokollet framgår att mannen utsatt sin hustru för fysiskt våld vid åtmin-
stone ett tillfälle, efter att hon flyttat ifrån honom. Av själva situationen ges 
ingen närmare beskrivning annat än var den ägde rum, och i vilket ändamål 
hustrun var på platsen. Av våldet ges inte heller någon närmare beskrivning. Vi 
får emellertid veta att det bestod av fysiska slag riktade mot hustruns huvud och 
ansikte, samt att det ledde till ”svåra skador”. Huruvida blodviten eller blånader 
uppkom efterfrågades inte av kyrkorådet, inte heller om de svåra skadorna lett 
till bestående men. Åtminstone framgår det inte av protokollet. Protokollet sä-
ger inte heller något om det fanns några vittnen till händelsen. Däremot framgår 
det att det fanns vittnen till att mannen hade drivit bort hustrun ur deras gemen-
samma hem vid upprepade tillfällen. Trots det inkallades de inte till förhöret för 
vidare rannsakning.  
––––––––– 
565    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 118. 
566    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 118 f.  
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Att kyrkorådet betraktade makarna Rydelius äktenskap som havererat an-
tyds av att de inte uttryckte någon större tilltro till att deras varnande och för-
manande ord hade någon inverkan på makarnas benägenhet att försonas. Snara-
re framhölls att:  

 
Den kännedom [kyrkorådet] hade om [makarnas] lynne och sinnelag, 
hade de anledning att befara, att om dessa makar kunde förmås att åter 
sammanflytta, skulle enigheten dem emellan icke länge fortfara.567 

 
I kyrkorådets bedömning av orsakerna till makarnas oenighet var det mannens 
tillkortakommanden som hamnade i förgrunden. Kritiken riktades dock inte 
främst emot hans våldsamma uppförande mot sin hustru, utan mot hans brister i 
arbete och yrkesliv. I kyrkorådets bild av svarvaremästaren Rydelius fastslogs 
att han var:  
 

[f]öga kunnig i sitt yrke och mindre arbetsam, är tillika enfaldig och ta-
ger lätt råd av andra, icke alltid väl sinnade personer. Dess hantverk är 
och mindre lönande och fordrar ordentlig arbetsamhet för att ge förnäm-
lig utkomst.568  

 
Lovisas hustrulighet hade kyrkorådet dock inget att invända emot. I kontrast till 
Rydelius omanlighet och vacklande position som husbonde och yrkesman 
beskrev de henne som ”kunnig, arbetsam och hushållsaktig, samt yrkar ordent-
lighet”. Som vi sett ovan var det i hustruns fall hennes ”häftiga sinnelag” som 
ansågs vara problemet. Därutöver framhöll kyrkorådet också hennes större för-
stånd och högre ålder som en förklaring till den äktenskapliga osämjan:  
 

Såsom ägande större förstånd har hon tillvållat sig ett nog strängt för-
mynderskap över mannen, vartill hon ansett sig berättigad, dels av sin 
högre ålder, dels av den förmögenhet hon vid deras förening ägde.569 

 
Enligt kyrkorådets bedömning var det för att hustrun var mer förståndig än 
mannen som hon hade lyckats tillskansa sig vad de ansåg var en alltför stor 
makt över honom. Av protokollet framgår däremot att hustrun tyckte att hennes 
makt över mannen var befogad, och att hon motiverade den utifrån sin högre 

––––––––– 
567    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 119. 
568    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 119. 
569    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 119 f.  



 168

ålder och sin större förmögenhet.570 Lovisa var med sina 59 år förvisso mer än 
dubbelt så gammal som Johannes, 28 år, men att den högre åldern – eller hen-
nes större förmögenhet – skulle legitimera hennes förmynderskap över mannen 
gillades inte av kyrkorådet. Däremot tycktes de uppfatta den stora åldersskill-
naden som en del av orsaken till makarnas oenighet när de hävdade att det: ”låg 
och denna stora olikhet i deras ålder redan ett frö till mindre lycklig samman-
levnad”.571 

Att kyrkorådet ansåg Rydelius ha valt en olämplig maka redan från början 
tydliggörs om vi betraktar de idéer som omgärdade valet av hustrur. Som Jonas 
Liliequist visat i en analys av äktenskapsspeglar från den senare delen av 1600-
talet var litteraturen överhopad av råd om hur en man borde välja en hustru, så 
att förutsättningarna för hans manliga auktoritet i äktenskapet skulle bli de bäs-
ta. Bland anvisningarna till de giftaslystna männen framträdde vikten av att väl-
ja en hustru bland likar. Att välja en hustru som var mer förmögen omskrevs 
som ett oklokt val, eftersom hon då ansågs kunna bli stolt eller föraktfull mot 
sin man. Därför varnades bestämt för äktenskap där hustrun fört med sig all 
viktig egendom i äktenskapet. Likaså ansågs en alltför stor åldersskillnad mel-
lan makar vara förkastlig, och män avråddes både från att välja alltför unga el-
ler gamla hustrur. Änkor betraktades som svåra med hänvisning till att de redan 
blivit vana vid sina förra män.572 Utifrån sådana föreställningar och normer tol-
kade kyrkorådet sannolikt Rydelius svårigheter att upprätthålla sin husbonde-
position i äktenskapet, och betraktade genom dem makarna Rydelius äktenskap 
som ett besvärligt företag redan från början.  

I bedömningen av vilken av makarna som var skyldig till oenigheten kom 
kyrkorådet fram till att båda makarna var ”felaktiga”. Någon särskild vikt fäste 
kyrkorådet inte vid våldet som hustrun anklagade mannen för, och berättelsen 
om hur han drivit bort henne från hemmet nämns överhuvudtaget inte som 
grund för de äktenskapliga missförhållandena. De förklaras istället, som inne-
boende i själva relationen och med hänvisning till båda makarna och deras 
”lynne och sinnelag”. I mannens fall hänvisades kort till hans ”bristande arbet-
samhet och hushållsaktighet”, medan hustruns fel ansågs vara att hon:   

 
[g]enom sin benägenhet att i tid och otid klandra mannens uppförande, 
och under förställt saktmod ge [oläsligt] förmaningar och bittra varning-
ar, varigenom hon sällan lämnat honom vad man kallar husfrid. Denna 

––––––––– 
570    Jfr. Foyster som funnit att hustrurs ekonomiska ställning utgjorde ett viktigt kriterium för vilket 

bemötande och vilken ställning de ansågs kunna kräva i äktenskapet, och därmed för hur det äkten-
skapliga våldet tolkades och hanterades, Foyster, 2005, s. 72.  

571    I en studie av skilsmässor under 1800-talet har Marja Taussi Sjöberg funnit att var det inte ovan-
ligt att en stor åldersskillnad mellan makar ansågs som problematisk, och att det ibland påtalades för 
kyrkorådet när makar inställdes för äktenskaplig osämja, Taussi Sjöberg, 1988, s. 84 ff.   
572    Liliequist, 2001, s. 96, 99.  
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böjelse Lovisa Spång vid sin höga ålder icke kunna övervinna, helst hon 
öppet medgiva den förra alldeles blinda kärleken alldeles utslocknat.573 

 
Enligt kyrkorådet tycktes det inte finnas några större utsikter att få den äldre 
och till synes självrådiga hustrun Lovisa Spång att övervinna sin böjelse att sty-
ra och ställa med sin yngre, enfaldige och lättpåverkade make. För att uppnå 
”inbördes lugn och sällhet” ansåg kyrkorådet därför att det var bäst om makar-
na fick leva åtskilda – ”åtminstone tills dess Rydelius kunnat förbättra sina om-
ständigheter”.574 Vilka omständigheter det var som skulle förbättras framgår 
inte av protokollet. Men, mot bakgrund av kyrkorådets fokusering på Rydelius 
arbete var det sannolikt hans försörjningsmöjligheter som avsågs.  

Rydelius nöjde sig dock inte med kyrkorådets beslut, utan fortsatte att ”yrka 
hustruns skyldigheter att hos honom åter flytta”. Men eftersom kyrkorådet inte 
lyckades med sin föresats att övertala hustrun till det, vidareremitterades ma-
karna istället till domkapitlet för förnyade varningar och förmaningar.575 

Drygt en månad senare infann sig makarna Rydelius och Spång inför nästa 
kyrkliga instans, domkapitlet, för att ”höras och sig förklara över den deras oe-
niga sammanlevnad”. Av det knapphändiga protokollet tycks makarna inte ens 
ha blivit förhörda om orsaken till sin oenighet av konsistoriet. Kort konstateras 
att de båda ”var villiga att förlikning ingå, glömma det förgångna, och att hä-
danefter sitt äktenskap i enighet och samdräkt fortsätta”.576  

Efter en anmälan från domprosten instämdes makarna ungefär ett år senare 
återigen till domkapitlet för att varnas för sin oenighet. Denna gången lyckades 
dock inte försöken att få dem att försonas. När hustrun vidhöll sitt yrkande på 
att få skiljas och mannen besvarade de varnande och förmanande orden ”med 
fräckhet och oförskämdhet” beslutade domkapitlet att hänvisa ärendet till den 
världsliga rätten för rannsakan och dom.577 Efter att ha blivit varnade enskilt in-
för prästen, inför kyrkorådet och vid två tillfällen inför domkapitlet återstod nu 
för domstolen att utröna vem av makarna som var vållande till oenigheten in-
nan de eventuellt kunde tilldöma dem skillnad till säng och säte på en viss tid. 
Om de inte gav upp innan dess var det först därefter som det formellt var möj-
ligt för makarna Rydelius och Spång att ansöka hos Kunglig Maj:t om defini-
tivt skilsmässa.     

––––––––– 
573    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 119 f.  
574   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 119 f.  
575   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 27 maj 1830, s. 120.   
576   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104 (1831–1832), den 30 juni, § 2.  
577   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104 (1831–1832), den 6 april 1831, § 3.  
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…ville icke återflytta till mannen och vidare blottställas för hans 
misshandlingar… 
Efter en längre tids oenighet i äktenskapet instämdes torparen Daniel Nilsson 
och hans hustru Anna Johansdotter till kyrkorådet i Växjö på hösten 1831. Av 
ingressen till protokollet visar sig att makarna tidigare blivit varnade av prästen 
i sin förra hemförsamling, men att det inte bidragit till någon förändring i deras 
sammanlevnad. Enligt protokollet hade makarnas ”strid och missämja” fortsatt 
och förvärrats, så att ”hustrun med sitt barn övergivit mannen och tagit sin till-
flykt till svågern”.578  

På kyrkorådets fråga uppgav hustrun att orsaken till ”denna olyckliga oe-
nighet” var:  

 
[m]annens oordentliga levnad och våldsamma förhållande, varigenom 
deras icke obetydliga egendom inom kort tid blivit förskingrad och hust-
run saknar frid och lugn inom eget hus.579         

  
Mannen däremot hade inget att anföra emot sin hustru, och förnekade bestämt 
”all brottslighet å sin sida”. Beträffande påståendet om makarnas oenighet be-
rättade han mer ingående att:  
 

[D]en var av ringa betydenhet och lätt bilagd om hustrun ej lånade örat 
åt sina släktingars förslag och ingivelser, och ville alls icke medgiva att 
han förorättat sin hustru, eller på henne burit våldsamma händer. Väl 
hyste han någon hemlig misstanke emot hustruns trohet, men uppå till-
frågan om han beskyllde hustrun för otrohet och tilltrodde sig densamma 
kunna bevisa, lämnade han undvikande och obestämda svar.580  

 
Av protokollet framträder att kyrkorådet inte fäste någon större tilltro till man-
nens utsagor. Utöver att de uppfattade hans svar som undvikande och obestäm-
da, uppgavs i protokollet att han talade ”oredigt och osammanhängande”. Vida-
re ansåg kyrkorådet att den tillgivenhet han uttryckte för sin hustru under för-
höret var ”låtsad” samt att han visade ”icke otydliga tecken till ilska och bitter-
het”.  Bilden av Daniel Nilsson som fixeras i rådets protokoll är en opålitlig, 
falsk och nyckfull husbonde, som uppträder utan stadga och fattning.  

Huruvida Daniel ville att hans hustru skulle flytta tillbaka till honom eller 
inte framgår inte av protokollet. Däremot får vi veta att hustrun inte ville åter-
vända till mannen, samt på vilka grunder:  
––––––––– 
578   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 20 oktober 1831, s. 124 ff.  
579   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), den 20 oktober 1831, s. 125.  
580    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 20 oktober 1831, s. 125.  
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[H]ustrun som befann sig uti havande tillstånd ville icke återflytta till 
mannen och vidare blottställas för hans misshandlingar, varav dens hälsa 
redan var lidande; utan yrkade boskillnad och rättighet att själv uppfost-
ra sina barn.581  

 
Avslutningsvis får vi veta av protokollet att kyrkorådet försökte åstadkomma 
en ”förening” mellan de oeniga makarna, trots den gravida hustruns uttryckta 
rädsla att utsättas för mannens våldsamhet och ”misshandlingar”. Hur omfat-
tande övertalningsförsöken var framgår inte av protokollet, men däremot att de 
inte lyckades.  Istället beslutade sig kyrkorådet för att inte tvinga Anna att flytta 
tillbaka till sin man, och för att vidareremittera ärendet till domkapitlet. Beslu-
tet som formellt stod i strid med lagens stadganden om att makar skulle leva 
tillsammans grundade de dels på ”den kännedom kyrkorådets ledamöter ägde 
om mannens uppförande”, dels på ”den hårdhet och ilska som i alla dens ytt-
randen framlyste”.582 

Utifrån vad ledamöterna hört berättas om mannen, och vad de själva iaktta-
git under förhöret tycks kyrkorådet ha insett riskerna som en påtvingad åter-
flyttning till mannen kunde medföra för hustrun, och för hennes ofödda barn. 
Sannolikt var det därför de intog en mer anpassbar hållning till lagens stadgan-
den om makars sammanlevnad.583 Som vi sett underlät kyrkorådet inte att varna 
och förmana makarna till enighet, eller att försöka övertala dem till samman-
levnad. Men deras åtgärder begränsades inte enbart till varnande och förma-
nande ord. Kyrkorådet utsträckte ibland sina formella befogenheter, töjde på 
lagens stadganden och använde sig av de metoder som stod till buds för att sty-
ra och kontrollera dem som inte följde normerna för äktenskap och överskred 
gränserna för det önskvärda husbondeväldet. 

Från kyrkorådsförhör till domstol för vidare rannsakan 
av brott 

…som oftast överfaller henne med hugg och slag… 
Till den 8 februari 1824 hade kyrkorådet i Växjö stads- och landsförsamling 
sammankallats för att varna och förmana vedhuggaren Jöns Andersson och 

––––––––– 
581    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 20 oktober 1831, s. 125. 
582    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 20 oktober 1831, s. 125 
583    Jfr. Nylander som beträffande domkapitlens hantering av äktenskaplig oenighet under 1700-talet 

och 1800-talets början, finner av praxis att det förekom att domkapitlet gav make tillstånd att bo på 
annan plats än i det gemensamma hemmet. Som exempel nämner han bland annat ett fall där en hust-
ru utsatts för våld och av rädsla för sitt liv hade flyttat från sin man, Nylander, 1961, s. 94.   
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hans hustru Elin Jonasdotter.584 Bakgrunden till makarnas inställelse inför kyr-
korådet var, enligt protokollet, att de trots upprepade varningar och förmaning-
ar från församlingsprästen ”levat i oenighet” under en lång tid, och att denna 
oenighet nu ”stigit till den höjd, att hustrun omkring sex veckor före sistlidne 
julhelg flyttat från mannen”. Syftet med makarnas inställelse var sålunda att få 
dem att ”med förändring av sitt förra levnadssätt, åter sammanflytta samt leva i 
sämja och endräkt”.585 

 
[o]ftast överlastar sig med starka drycker, vartill han använder nästan allt 
vad han förtjänar så att hon och barnen lida brist på det nödvändiga, vil-
ket hon icke med sitt arbete förtjäna, hon sett sig nödsakad, så väl för 
nödtorftigt uppehälle som till kronoskatternas betalande, dels sälja, dels 
pantsätta sina kläder: att han i sitt rusiga tillstånd och även nykter som 
oftast överfaller henne med hugg och slag, och skedde detta särledes för-
liden sommar i närvaro av två gesäller hemma hos skomakaren Mäster P 
M Svanberg, samt den dagen då hon flyttade ifrån honom endast undgå 
hans ytterligare våldsamheter: varjämte hon under bevisnings åtagande, 
anklagar honom för otrohet i äktenskapet.586 

 
Det är en lång anklagelselista hustrun riktar mot mannen, och fram träder en 
husbonde som genom missbruk av både alkohol och sin husbondemakt sätter 
försörjningen av sitt hushåll på spel till förmån för sina egna laster. Hustrun 
tvingas därigenom överta rollen som hushållsföreståndare, men klarar inte en-
sam av att försörja familjen med sitt arbete. Då som nu räckte sällan en okvali-
ficerad arbetares inkomst för att försörja en familj. För att kunna få pengar till 
skatten och sitt uppehälle påstod sig hustrun vara tvungen att sälja och pantsätta 
sina kläder. Något av större värde tycks därmed inte ha funnits i hushållet.  

Utöver fylleriet och förslösandet av inkomster berättar Elin att hennes man 
misshandlar henne. Av den korta beskrivningen framgår att mannen tillgripit 
fysiskt våld mot hustrun, och att han slår henne både när han är nykter och be-
rusad.587 Genom protokollet blir våldet synligt, men endast diffust när det kli-
chéartat benämns som ”hugg och slag”. Av förhöret får vi dock veta något om 
de situationer där våldet förekommit. Elin nämner två tillfällen under det senas-
te året då mannen misshandlat henne särskilt svårt. Vid det ena tillfället ägde 

––––––––– 
584    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 35.  
585    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-
IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 8 februari, 1824, s. 97.  
586    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv: KI-

IIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 8 februari, 1824, s. 97 f.  
587   Att hustrun utsattes för mannens våld både när han var nykter och berusad tolkades sannolikt som 

en försvårande omständighet, och implicerade att det inte fanns några frizoner från våld i hennes liv, 
till skillnad från de hustrur vars män enbart uppgavs vara våldsamma under alkoholpåverkan. 
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mannens misshandel rum inomhus, i någon annans hem och inför vittnen. Vid 
det andra tillfället tycks mannen ha misshandlat henne i deras gemensamma 
hem, i samband med att hon skulle flytta därifrån. Att Elin betonade inför kyr-
korådet att hon flyttade från sin man ”endast för att undgå hans ytterligare våld-
samheter” hörde troligen samman med att hennes frånflyttning skulle tolkas 
som framtvingad genom mannens bortdrivande av henne, och inte som en fri-
villig – och därmed egenvillig – flytt från hennes sida. 

Beskrivningen av misshandelstillfällena är så kortfattade att någon djupare 
tolkning svårligen låter sig göras. Likafullt skulle misshandeln hos skomakar-
mästaren Svanberg som själv hade ställts inför kyrkorådet att svara för sin hust-
rus anklagelser om fylleri och misshandel några år tidigare,588 emellertid kunna 
tolkas i ljuset av att hantverkarkulturen var en homosocial patriarkal manlig 
kultur som involverade ett frekvent alkoholbruk, pennalism och en kvinnosyn 
som kunde legitimera äktenskapligt våld.589 Att misshandeln ägde rum inför 
Svanbergs gesäller skulle dessutom kunna tolkas som ett exempel på hur man-
lighet ofta konstrueras i relation till andra manligheter, och att våld historiskt 
betraktat varit en central aspekt av denna konstruktion, och ett förkroppsligande 
av könade maktrelationer.590 

Beträffande beskrivningen av det andra misshandelstillfället finns både 
samtida och historiska undersökningar som visar att mäns våld mot hustrur ofta 
trappas upp och förgrovas i samband med att hustrur lämnar eller planerar att 
lämna våldsamma män. Upptrappningen av våldet i samband med kvinnans 
uppbrott har tolkats som ett uttryck för mannens försök att återta kontrollen i ett 
ögonblick då han upplever att den håller på att gå förlorad, och ett sätt att för-
söka tvinga kvinnan att bli kvar. Med en något annan tolkning har mannens 
upplevelse av kontrollförlust kopplats till en mer materiell förlust, av kvinnans 
resurser och tjänster. Bland andra hävdar Linda Gordon att män använde våld 
mot hustrur inte som ett uttryck för kontrollförlust, utan för att stärka sin kon-
troll över specifika kvinnor, och för att försvara verkliga materiella fördelar: 
”Beatings kept women from leaving, kept them providing sexual, housework, 
and child care services (or were intended to do so)”.591  

När det blir Jöns tur att åter ta till orda inför kyrkorådet förnekar han helt 
hustruns beskyllningar om dryckenskap och bristande försörjning, samt att han 
”på ett eller annat sätt misshandla henne eller sina barn”. Däremot anklagade 
han sin hustru för att ha brutit upp dörren till deras hem och fört bort av den 
gemensamma egendomen som hon nu förvarade hos bland andra konsistoriets 
––––––––– 
588    Se fallet från 1819 ovan, under rubriken ”…på flera sätt blivit av honom misshandlad”.  
589    Clark, 1995, s. 74–83, s. 260 ff; för studier av den svenska hantverkarkulturen under 1700- och 
1800-talen se Edgren, 1987; Magnusson, 1988 och där anförd litteratur; för en analys av alkoholbruket 
i denna kultur se Johansson, 2008.   
590    För en vidare diskussion se kap.3. 
591   För historiska förhållanden se t ex Gordon, 1989,s.271, s. 286 ff, citat s. 287; Ferguson, 2005, 
s.291 ff.; för nutida förhållanden se t ex. Eliasson, 2000, s.204 ff; Ekbrandt, 2006.  



 174

vaktmästare. Därutöver hävdade han att hustrun felaktigt anklagade honom för 
att ha giftmördat en son i det förra äktenskapet.592  

Mannens anklagelser om hustruns bodräkt593 var inte unik, utan förekom i 
flera andra fall rörande äktenskaplig oenighet. Att det vanligtvis var gifta kvin-
nor som anklagades för att dragit ägodelar ur huset berodde troligen på att ma-
karnas egendom tillhörde mannen, och hörde under hans dispositionsrätt.594 
Kvinnors enda möjlighet att kunna försörja sig och sina barn när mannen söp 
eller på annat sätt slösade bort pengarna var ibland att smussla undan delar av 
bohaget eller andra föremål, för att sälja eller pantsätta dem.595 Och för hustrur 
som Elin, som tvingades flytta från sina män för att undkomma deras våld var 
bodräkt kanske den enda möjliga strategin för att på något sätt kunna trygga 
försörjningen den första tiden efter en separation. 

Trots att äktenskapet förpliktigade till sammanlevnad, och kyrkorådets 
övergripande syfte var att få makarna att flytta samman igen, tillfrågades ändå 
makarna om de kunde tänka sig att göra det. Enligt protokollet visade sig Jöns 
”böjd” till det – trots att han tidigare under förhöret ”fritt och otvunget” erkänt 
att han varit otrogen i äktenskapet. Elin däremot vägrade att flytta samman med 
Jöns, med motiveringen att hon: ”befarade att alla hans löften om ett förändrat 
levnadssätt voro utan mening och allvar”.596 Kort sagt litade hon inte på att han 
skulle bättra sig.   

Något överraskande framhärdade kyrkorådet i detta fall inte med några yt-
terligare försök att övertala hustrun att flytta ihop med mannen. Istället för att 
ytterligare förmana makarna att leva ihop beslutade kyrkorådet att målet inte 
längre skulle handläggas av dem, ”med avseende på [makarnas] varandra gjor-
da beskyllningar”. Med hänvisning till 1817 års sockenstämmo- och kyrkoråds-
förordning, uppmanade rådet istället makarna att: ”sin talan vid vederbörlig 
domstol skyndsamlingen anmäla och fullfölja”.597  

Om det var hustruns anklagelser om giftmord, mannens anklagelser om bo-
dräkt, hans erkännande av otrohet, hans våld mot hustrun, hans fylleri eller nå-
got annat skäl som låg bakom kyrkorådets beslut förtäljer inte protokollet. Där-
emot att de ansåg att ärendet var brådskande – det skulle anmälas ”skyndsam-

––––––––– 
592   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1 (1819–1831, 1816–1844), den 8 februari, 1824, s. 98.  
593   Bodräkt: ”benämning på det slags brott som begås då ngn af delägarna i ett bo l. medlemmarna i en 

familj lönligen undandrager (ngn af) de öfriga bodelägarna l. familjemedlemmarna ngt af boet”, http: 
//g3.spraakdata.gu.se/saob/. 

594    Hafström, 1974, s. 52.  
595    Tidigare forskning om arbetarklassförhållanden i England har visat att pantsättning, informella lån 
av grannar och andra sätt att dryga ut hushållskassan var en vanlig strategi bland fattiga arbetarhustrur 
när deras män söp upp lönen eller av andra skäl inte bidrog till försörjningen, se t ex Ross 1982, s..582.  
596    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 8 februari, 1824, s. 98.  
597    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  
KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 8 februari, 1824, s. 98. 
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lingen” – och att det var ett ärende som inte hörde under deras befattningsom-
råde, utan ”ett egentligt lagbrott eller sådan[t] mål som till domstols handlägg-
ning höra”.598 Lagbrottet som åsyftades kan dels ha varit den påstådda bodräk-
ten eller det eventuella giftmordet. Kyrkorådets uppfattning om att det var 
brådskande att anmäla ärendet till domstolen kan också tolkas som ett uttryck 
för att de hade hustruns utsatthet för mannens våld i åtanke. Denna tolkning 
styrks av det beslut som kyrkorådet avslutningsvis fattade, om att:  

 
[e]j emellertid böra yrka [makarnas] sammanflyttning, men önskar att de 
gemensamt göra vad de kunna för barnens uppehälle och vård, varom 
fadren lovar draga försorg i avseende den äldste sonen.599 

 
Av protokollet framgår att det var hustruns perspektiv som kyrkorådet utgick 
ifrån när de beslutade att inte kräva av henne att flytta hem till mannen igen. 
Sannolikt ansåg de att makarnas äktenskap var bortom all räddning efter en 
långvarig oenighet, upprepade varningar, mannens misskötsel och hustruns 
vägran att leva med honom. Ordföranden och kyrkorådets ledamöter tog emel-
lertid inte någon större notis om att Jöns utsatt sin hustru för våld. Inte heller 
rannsakade de två beskrivna misshandelstillfällena närmare, trots att det fanns 
åtminstone två vittnen som skulle ha kunnat förhöras avseende det ena. Där-
emot visar fallet att det kunde finnas situationer när kyrkorådet medvetet avstod 
från att yrka på en sammanflyttning och att försöka övertala hustrur som flytt 
sina makar att flytta tillbaka – oberoende av om det motiverades av hustrurs ut-
satthet för ett upprepat våld eller något annat.   

…med en lösryckt kistebräda och en hackerkniv  
våldföra hustrun… 
Ett annat exempel på hur det kunde se ut vid ett kyrkorådsförhör när bland an-
nat mäns våld mot hustrur hanterades i ett fall av oenighet är hämtat från den 
12 september 1824.600 Till detta sammanträde hade kyrkorådet kallat f.d. betjän-
ten Johannes Petersson och hans hustru Maria Nilsdotter. I likhet med de flesta 
andra fall framträder av ingressen till protokollet att missförhållandena i ma-
karnas äktenskap fortgått under en lång tid, att de ökat, och att makarna varnats 
av församlingsprästen mer än en gång innan de nu ställdes inför kyrkorådet.601  

När Johannes tillfrågades om vad som var orsaken till makarnas oenighet, 
och vad han hade att anklaga sin hustru för gav han, enligt protokollet, ett svar 
––––––––– 
598    Kunglig Maj:ts nådiga förordning om sockenstämmor och kyrkoråd, den 26 feb 1817, § 12. 
599   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-02-08, s. 98 f.  
600    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), s. 37. 
601    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 12 september 1824, s. 99.  
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med ”mindre reda och sammanhang”, där han påstod ”än att han är nöjd med 
hustrun, än missnöjd”. Avkrävd ett förtydligande hävdade Johannes att det var 
hustrun som var orsaken till deras oenighet, för att hon: ”med mindre huldskap 
än som vederbör vårdar honom, vill alltjämt vara rådande, illa hushållar med 
deras gemensamma egendom”.602 Trots att Johannes framställde Maria som en 
motsats till den ideala lydiga, självuppoffrande och husliga hustrun ville han, 
enligt protokollet, inte skiljas från henne.603  

Hustruns bild av makarnas äktenskap är inte oväntat en annan. Ansvaret för 
den äktenskapliga oenigheten förlägger hon hos mannen, och anklagar honom 
för att:  
 

[han] lite eller inget förtjänar till deras uppehälle, förskingrar och förstör 
vad han kan förvärva, som oftast överlastar sig med starka drycker, då 
han i detta rusiga tillstånd, kallar henne hora och tjuv, slår och miss-
handlar henne, till och med hotar avhända henne livet, vadan hon många 
gånger sett sig nödsakad rymma ur huset; och yrkar hon ur dessa skäl, på 
det högsta att från honom vara skiljd.604      

 
Som synes yrkar hustrun till skillnad från mannen på att få skiljas. Hennes an-
klagelselista är lång och rymmer många av de delar som brukar ingå i hustrurs 
berättelser om oenighet: bristande försörjningsansvar, förskingring, slöseri, fyl-
leri, verbala kränkningar, fysiskt våld, misshandel, mordhot och bortdrivning ur 
huset. Hustruns berättelse uttrycker en komplex bild av de äktenskapliga miss-
förhållanden som hon påstår sig leva under. Det fysiska våldet framträder för-
visso inte med någon större precision och några detaljer om hur det tog sig ut-
tryck framkommer inte av protokollet. Berättelserna ger dock en sammanhållen 
bild av våldet och synliggör komplexiteten i den våldsverklighet som hustrun 
levde under. Således kan frånvaron av detaljerade beskrivningar av de fysiska 
våldshandlingarna å ena sidan tolkas som ett uttryck för att våldet osynliggjor-
des. Å andra sidan kan beskrivningen av komplexiteten i hustruns våldsverk-
lighet tolkas som uttryck för en äldre och vidare förståelse av misshandel som 
inte enbart inbegrep fysiskt våld, utan även andra brottsliga och omoraliska 
handlingar som hot, fylleri, slöseri och verbala kränkningar.605  

Mot bakgrund av att hustrun yrkade på skilsmässa blir det begripligt att 
hennes anklagelser mot mannen låg i linje med 1810 års förordning som stad-

––––––––– 
602    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-12, s. 99.   
603    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv 

KIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-12, s. 99. 
604    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-24, s. 99 f.  
605   Se den begreppshistoriska analysen av ordet misshandel i kapitel 3.  
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gade att ”fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag” hos den ena makan utgjorde 
grund för skilsmässa.606  

Med syftet att: ”närmare utröna sannfärdigheten av dessa makars inbördes 
uppgifter” hade kyrkorådet även tillkallat ett par närboende grannar till förhö-
ret, med motiveringen att de ”bäst kunde känna deras sammanlevnad”. Under 
sammanträdet i kyrkorådet framträdde inte mindre än 12 sockenbor för att av-
lägga vittnesmål – antingen allmänt om vad de visste om makarnas äktenskap, 
eller om mer specifika händelser som ägt rum i deras förhållande. När en av 
grannarna, ringkarlen Olof Liliequist, tillfrågades av ordföranden vad han kän-
de till om makarnas sammanlevnad berättade han att: 

 
[h]an flera gånger, än av mannen, än av hustrun blivit efterskickad, då 
han vid ankomsten funnit mannen rusig, orolig, våldsam, att han som of-
tast överlastar sig, att han hört honom anklaga hustrun både för tjuvnad 
och hordom; men att hustrun härunder visat foglighet och fördragsamhet 
samt, enligt hans övertygelse, ej är vållande till deras osämja.607  

 
Av vittnesmålen från de återstående elva sockenborna som härefter förhördes 
individuellt om makarnas oenighet har anmärkningsvärt nog inte ett enda ned-
tecknats för sig. Istället har skrivaren sammanfattat samtliga vittnesmål i ett an-
tal rader, och genom dem får vi veta att:  

 
[vittnena] intygade i huvudsaken detsamma om mannens och hustruns 
inbördes förhållande: att de nämligen nästan dagligen träta och slåss, 
vilket föranleddes av mannens fallenhet för dryckenskap, våldsamhet 
och förenämnde beskyllningar, till vilka de anse honom ej hava den 
minsta anledning: Varemot hustrun, efter den kännedom de hava, gör 
vad hon kan för husets bestånd och sämjans bibehållande.608 

 
Av sammanfattningen framträder att vittnesmålen överensstämmer med hust-
runs berättelse, och därmed att det är bakom henne som vittnena har slutit upp i 
förhöret. Trots en relationell förståelse av osämjan och våldet skymtar inget 
stöd för mannen eller hans anklagelser mot hustrun. Alla sympatier återfinns 
istället hos hustrun som i skarp kontrast till sin make konstrueras som den idea-
la hustrun. Kyrkorådet tycks inte ha efterfrågat några specifika våldssituationer, 
eller fordrat några detaljerade beskrivningar av mannens våld mot hustrun. 

––––––––– 
606    Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Ägtenskaps Skilnader, 1810-04-27. 
607   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-12, s. 100.  
608    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-12, s. 100.  
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Följaktligen framträder våldet enbart diffust och vagt, både i hustruns och i öv-
riga vittnesmål.609   

Utöver sammanfattningen av vittnesmålen har dock ett par tillägg gjorts till 
protokollet. I samtliga av dessa beskrivs specifika situationer när mannen upp-
ges ha hotat sin hustru till livet. Pigan Ingrid Månsdotter, som var granne till 
makarna, berättade att: ”hustrun ofta nödgats fly undan huset, att mannen sagt: 
’jag släpper ej förrän jag ser min hustru på pålen’”. Ett liknande dödshot fram-
trädde när änkan Carolina Holmstedt berättade: ”att mannen yttrat: ’förrän jag 
dör skall jag se min hustrus hjärteblod’”. Att mannens uttalade dödshot mot 
hustrun uppfattades som allvarliga framgår dels av att kyrkorådet inkallat så 
många vittnen till förhöret, dels att detaljer och ordalydelser efterfrågades i för-
hören, samt att skrivaren citerade vittnena noggrant i återberättandet av händel-
serna.610  

Intrycket är att dödshoten, betraktades som mer allvarliga än det faktiska 
våldet han tillfogat henne. En tolkning är dock att det allvar som dödshoten 
omgärdas av i protokollet beror på att de uttalats just av en våldsam man, med 
till synes onda avsikter, och dessutom vid upprepade tillfällen. Betraktat i ljuset 
av det är det rimligt att anta att vittnen och kyrkorådets ledamöter såg en större 
risk för att hoten verkligen kunde verkställas, än om de artikulerats av en man 
som inte redan var definierad som en våldsverkare.    

Den avslutande delen av vittnesförhöret fokuserade på mannens våld och 
hot om våld, utan någon närmare redogörelse över våldshandlingarna. Flera 
vittnen ur grannskapet uppehöll sig vid ett särskilt tillfälle en vecka tidigare då 
de sett Johannes ”med en lösryckt kistebräda och en hackerkniv våldföra hust-
run”, samt hört honom uttrycka: ”något skall jag göra förrän jag slutar; jag skall 
sätta hela garvaregården i eld och brand”. Johannes uppfattades uppenbarligen 
inte som en fara enbart för sin hustru och det egna hushållet. I ett par vittnesmål 
intygade andra grannar att de för en tid sedan sett hur Johannes hade kastat ”en 
stor hacke-kubb” efter en man som var på väg ned för trappan till hans bostad. 
Det stora träklampen hade träffat mannen i huvudet och gjort så att ett stort sår 
uppstod. 611 

Av protokollet framgår att kyrkorådet lade relativt stort fokus på Johannes 
faktiska övergrepp, på hans våld och mordhot mot sin hustru. Kyrkorådet sär-
skiljde mannens våld och dödshot från andra aspekter av makarnas oenighet, 
tillkallade vittnen och rannsakade efter de närmare omständigheterna. Bortsett 
från att kyrkorådet inte utdömde någon disciplinär påföljd för våldet och hoten 

––––––––– 
609    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 12 september 1824, s. 99 ff.  
610    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  

KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 12 september 1824, s. 100 f.  
611    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv  
KIIIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 12 september, s. 100 f.  
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uppvisar själva rannsakningen i och med det likheter med hur ett misshandels-
mål hanterades inför världslig rätt.612  

Som brukligt varnade och förmanade kyrkorådet även Johannes och Maria 
till att försonas, flytta samman och fortsätta sin sammanlevnad i sämja. Försö-
ken att övertala makarna framstår dock inte som alltför vittomfattande. Av kyr-
korådets beslut – som baserades både på kyrkorådets ”egna uppgifter” och på 
”tillkallade personers utsago” – framgår att de inte alltid beslutade i enlighet 
med lagen, utan ibland intog en pragmatisk hållning mer fotad i vardagens och 
verklighetens realiteter. I strid med lagen och på tvärs med varningsgradens 
syfte om försoning, ansåg kyrkorådet således att:    

 
[makarnas] inbördes förhållande [är] sådant att kyrkorådet ej vågar åläg-
ga dem att åter sammanflytta, utan anser dem tills vidare få leva åtskilj-
de.613 

 
Vad exakt det var kyrkorådet fruktade skulle hända om de tvingade Johannes 
och Maria att flytta ihop framgår inte av protokollet. Inte heller vad som mena-
des med att makarna skulle leva åtskiljda ”tills vidare”. Fallet visar emellertid 
att kyrkorådet inte alltid intog en hållning i praxis som innebar att hustrur 
tvingades att flytta samman med våldsamma makar. Framträder gör ett pragma-
tiskt agerande, grundat mer på förutsättningarna och omständigheterna i det en-
skilda fallet än i lagens bokstav, enligt vilken äktenskapet förpliktigade till 
sammanlevnad – så länge separation eller skilsmässa inte utdömts. Prästerska-
pets och kyrkorådets varnande och förmanande ord till oeniga makar uttalades 
alltid, men måste uppenbarligen ibland också stå tillbaka för en mer krass och 
materiell verklighet där bedömningen av människors behov var andra än de 
regler som fanns i kyrkoordningar och sockenstämmoförordningar.        

Det fanns dock gränser även för pragmatismen i kyrkorådet, som lagenligt 
beslutade att anmäla målet till domkapitlet. Tillsammans med kyrkorådets ut-
tryckta rädsla för att tvinga makarna att flytta samman ger deras ord om att 
ärendet måste anmälas och hanteras ”skyndsamt” och ”ofördröjligt” i anslut-
ning till domkapitlet ett drastiskt intryck. Det antyder att kyrkorådet ansåg att 
fallet var allvarligt och att det kunde bli olycksdigert. Anmärkningsvärt är 
emellertid att kyrkorådet inte nöjde sig med att hänskjuta makarna vidare till 
domkapitlet för ytterligare varningsgrader, utan också beslutade att mannen 
skulle bli ett ärende för konungens befallningshavande, det vill säga länsstyrel-
sen. Som motivering uppgavs i protokollet att deras uppgift var att pröva och 

––––––––– 
612   fr. Lindstedt Cronberg, 2004, s. 107.  
613   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KII-

Ia:1, (1819–1831, 1816–1844), 1824-09-12, s. 101.  
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åtgärda ”vad utväg som bör vidtagas med ofta nämnde Johannes Petersson, vil-
ken som i såväl det husliga som umgängeslivet, visat sig häftig och våldsam”.614  

Kyrkorådets överlämnande av ärendet till konungens befallningshavande 
syftade sannolikt på att länsstyrelsen hade det övergripande ansvaret för åkla-
garämbetet i länet, och därmed kunde lämna över fallet till åklagare som i sin 
tur kunde göra en prövning av huruvida det kunde bli aktuellt att väcka åtal mot 
mannen om misshandel. Anmälan av fallet till åklagare antyder att kyrkorådet 
betraktade mannens våld som brottsligt – både det han utsatte hustrun för och 
det som riktades mot kringboende. Detta fall, och fallet med makarna Jonasdot-
ter och Andersson från 1824 är de enda i vilket kyrkorådet anmälde mäns våld 
mot hustrur vidare till den världsliga rätten under perioden, så som Östman och 
Marklund funnit exempel på i sina undersökningar.615  

Till skillnad från vad Lindstedt Cronberg funnit för kyrkoråden i Lund visar 
detta och andra fall att kyrkorådet i Växjö ibland kunde vidta andra hjälpåtgär-
der för våldsutsatta hustrur än att enbart varna och förmana eller ta löften från 
mannen om att avhålla sig från våld.616 I fallet ovan berodde kyrkorådets rätts-
liggörande av Johannes våld förmodligen på att hans våld och hot inte enbart 
riktades mot hustrun utan även mot utomstående i lokalsamhället. Våldet ut-
gjorde ett hot både mot hustrun och den inre ordningen i hushållet, samt mot 
den allmänna ordningen i lokalsamhället.617  

Bilden av Johannes som fixeras genom kyrkorådets protokoll är att han är 
förvirrad, osammanhängande och nyckfull under förhöret. Därutöver ger vitt-
nesmålen en bild av en omanlig man som – likt den stereotypa hustrumiss-
handlaren – är en våldsam och brutal suput ur de lägre samhällsklasserna, som 
utgör ett hot mot både sitt hushåll och lokalsamhället och som det därför är 
nödvändigt att disciplinera och bestraffa. Vittnesmålen antyder också, såsom 
historikern Marja Taussi Sjöberg funnit, att gifta män blev en skamfläck i lo-
kalsamhället om det blev känt att deras våldsamheter tvingade hustrun att fly 
hemmet.618  
 

––––––––– 
614    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KI-

IIa:1, (1819–1831, 1816–1844), den 12 september, s. 101.  
615    Östman, 2001, s. 75; Marklund, 2004, s. 53.  
616   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 134.  
617    I flera andra fall figurerar den allmänna ordningen i lokalsamhället som en del av fonden för kyr-

korådets tolkningar av äktenskaplig oenighet och våld. Se t ex fallet från 1828 där kyrkorådet i påta-
lar i ingressen till protokollet att de kallat konditorn Jolidon och hans hustru till förhör för att deras 
oenighet ”urartat […] väckt allmänt uppseende och mycken förargelse inom församlingen”, VaLa, 
Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv KIIIa:1, 
(1819–1831, 1816–1844), den 18 december 1828, s. 51, s. 109 ff.  

618    Taussi Sjöberg, 1988, s. 92.  
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Från kyrkorådsförhör till…? 

...misshandla både henne och barnen… 
Hösten 1876 sökte Ingrid C Johansdotter upp församlingsprästen i Växjö för att 
anmäla att hon hade blivit misshandlad och utkörd från hemmet av sin berusade 
man Peter Johan Håkansson. För att ”få frid och vård” hade Ingrid och famil-
jens tre yngsta barn varit tvungna att bege sig till hennes bror som var boende 
under Östregård. Av protokollets ingress framgår att makarna hade varnats en-
skilt av församlingsprästen flera gånger under de senaste tre åren, samt att: 
”[ä]ven andra i närheten av makarnas hem bosatta personer hade intygat att oe-
nighet och trätor emellan makarna förekom”.619  

Innan förhöret inför kyrkorådet vidtog uppmanade ordföranden makarna att 
uppträda ”utan bitterhet och hat mot varandra”. Mannen som först gavs ordet 
tillstod att han vid det specifika tillfället hade varit ”något överlastad av starka 
drycker”, och att han lagt sig i sängen i makarnas hem. Vad som hände därefter 
var, enligt mannen, att en Carl Svensson hade ”haft ut honom”, och att ”det var 
nära på skäl att [Carl] horade med [Ingrid]”. I sin berättelse förbigick mannen 
således helt anklagelserna om misshandel och bortdrivning av hustrun ur hem-
met, och antydde istället att han blivit utkörd ur sitt eget hem, av en man som 
även på andra sätt försökt att utmana hans husbondeposition. Av protokollet att 
döma ställde kyrkorådet dock inga vidare frågor för att närmare utreda vad som 
hänt. Utan att ange några närmare detaljer fogade mannen till sin anklagelselis-
ta ytterligare att hustrun hade förorsakat att han för några år sedan hade blivit 
förföljd av en järnvägsarbetare. Därutöver beskyllde Peter sin hustru för att hon 
”springer i gårdarna och skvallrar, men att han ville, det hon skulle vara hemma 
och arbeta, m.m.”.620 

I hustruns beskrivning av makarnas oenighet var det mannens våld som stod 
i förgrunden, jämte anklagelser om fylleri och bristfällig försörjning:  

 
[m]annen kommer ofta ’full’ hem och då misshandla både henne och 
barnen; men att han, såsom nykter är ofta hederlig och arbetsam; dock 
tillade hon att han ’jämt kallar henne för hora’, och att hon till denna be-
skyllning visste sig vara alldeles oskyldig; att hon flitigt arbetade för att 
nödtorftigen kunna föda sig och barnen; att hon på tio år ej fått något av 
mannen till barnen; att Sven Magnus Carlsson […] och Peter Svensson 
[…] försökt att stifta frid emellan henne och mannen, men att deras för-
sök varit fruktlösa; att hon blivit slagen röd och blå av mannen m.m., 

––––––––– 
619   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), den 31 oktober 1876, s. 74 f.  
620    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), den 31 oktober 1876, s. 74 f.  
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och tillade slutligen att hon varken vågade eller ville flytta ihop med ho-
nom.621  

 
Av hustruns berättelse framgår att hon utsätts både för ett fysiskt, verbalt och 
ekonomiskt våld från makens sida. Hon anklagar sin man för att ha misshandlat 
både henne och barnen, men av formuleringen är det svårt att sluta sig till om 
det är ett fysiskt våld som avses. Som vi kunde se i analysen av begreppet 
misshandel var det vid denna tid inte givet att det avsåg just fysiskt våld riktat 
mot någon annans kropp, utan kunde beteckna orätta, syndiga och brottsliga 
handlingar i en vidare bemärkelse.622 Att det var fråga om fysiskt våld när hust-
run omtalade att hon ”blivit slagen” av mannen är dock tydligt, samt att ankla-
gelserna rörde ett grovt våld som resulterat i blånader och sår på hennes kropp. 
När hustruns skador beskrivs med uttrycket ”röd och blå” ligger formuleringen 
nära den äldre lagstiftningens stadganden om gränserna för mannens illegitima 
våld mot hustrun, och antyder därmed att det våld hon tillfogats passerat grän-
serna för det acceptabla.623 Sannolikt var det också därför som Ingrid inte våga-
de flytta tillbaka till mannen, parat med en rädsla för ett upprepat våld. Beträf-
fande det verbala våldet som mannen anklagades för att ha tillfogat henne är 
det ett rimligt antagande att hustrun omnämnde det för att två sig själv från 
misstankarna om otrohet, och därmed för att försvara sin sexuella ära mot man-
nens anklagelser om att hon var en ”hora”.  

Enligt Björn Furuhagen som analyserat hur sockenstämman hanterade fall 
av osämja mellan makar i några socknar under 1700-talet syntes det vara hust-
rurna själva som initierade rannsakningar när de utsattes för mäns våld i äkten-
skapet.624 Så tycks vara fallet även i Växjö kyrkoråd under perioden, då majori-
teten av anmälningarna tycks ha initierats av hustrur.625 Furuhagen finner att 
anmälningarna av hustrumisshandel var ytterst få, och att de som anmäldes ut-
märktes av att ett grovt våld varit för handen. Han betonar dock att det sanno-
likt inte enbart var de fysiska skadorna som var problemet för hustrun. Ibland 
kunde rannsakningen av oenigheten och våldet också vara ett sätt för hustrun 
att få sin heder och ära bekräftad offentligt – det vill säga att hon var en rättrå-
dig kvinna och ärbar hustru trots mannens övergrepp och de välkända äkten-
skapliga problemen. Just för att missförhållandena i makarnas äktenskap i regel 
redan var kända i lokalsamhället medförde den offentliga rannsakningen inte 
––––––––– 
621   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), den 31 oktober 1876, s. 74 f.  
622   Se den begreppshistoriska diskussionen av ordet misshandel i kap. 3.  
623   Sveriges rikes lag […] 1734, Missgärningsbalken 36:1.  
624   Furuhagen, 1996, s. 187.  
625   Under hela perioden tycks det som att det är hustrur som oftast initierat anmälan till prästen, men 
det är dock enbart i fall från den senare delen av perioden som det explicit framgår av protokollen att 
det är hustrur som anmält; VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö 
domkapitels arkiv. KIIIa:2, (1864–1897), 1872-05-14 , § 2, s. 52; 1872-06-01, s. 53; 1887-11-11, s. 
151; 1889-08-15, s. 160.  
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någon ytterligare vanära för makarna, utan blev snarare ett sätt att försvara sin 
heder, menar Furuhagen. Eftersom det sannolikt ansågs vanhedrande även för 
en man att leva i osämja med en olydig hustru kunde det vara angeläget även 
för män att söka moralisk upprättelse på sockenstämman, när de ansåg sig bli 
illa behandlade av sina hustrur.626 Som vi sett av flera fall kunde rannsakningen 
av oenigheten och våldet användas av mannen som ett sätt att rekonstruera sin 
ära och sin (husbonde-)manlighet, och därigenom att återupprätta en hotad 
köns- och hushållsordning.  

För att återknyta till fallet ovan, och till Ingrids utsagor om att hennes man 
oberättigat beskyllt henne för att vara en ”hora”, kan de alltså förstås i ljuset av 
den sexuella ärans betydelse. På grund av den starka kopplingen mellan heder 
och sexualitet för i synnerhet kvinnor stod äran särskilt stod på spel i fall där 
den äktenskapliga oenigheten inbegrep anklagelser om otrohet. För att betrak-
tas som ärbar var det därför särskilt viktigt för hustrur att styrka att de inte varit 
otrogna. Men, hustruns ärbarhet var också viktig för hennes mans status och 
rykte i lokalsamhället.627  

Enligt kyrkorådets förmenande präglades både mannens och hustruns ord 
under förhöret av ”hat och bitterhet”. På fråga från ordföranden svarade man-
nen att han inte ville flytta samman med hustrun igen. Han ville inte heller ”av-
stå från förtärandet av brännvin”, men lovade att inte komma hem ”överlastad”. 
Enligt protokollet återkom hustrun under förhöret till sin förståelse av proble-
met, som var: ”mannens supighet, våldsamhet emot henne, hans skällsord och 
ovilja att henne och barnen underhålla”.628 Av ordförandens slutliga förmaning-
ar till makarna kan vi föreställa oss hur varningarna och förmaningarna kunde 
låta, och med vilken religiös retorik prästerskapet försökte ”läsa ihop”629 oeniga 
makar: 

 
Ordföranden sökte genom allvarliga och christliga förmaningar förmå 
dessa olyckliga makar att behjärta den trohet och kärlek i liv och död, 
som de vid ingåendet av deras äktenskap inför Gud och människor var-
andra lovat; han föreställde dem, att deras äktenskaps förbund efter Her-
ren Christi ord vore orubbligt och att de skulle förlåta och glömma var-
andras fel samt i christlig frid och endräkt med varandra och deras barn 
sammanleva;630   

––––––––– 
626   Furuhagen, 1996, s. 187 f.  
627   Furuhagen, (1996), s. 187 f.  
628   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), 1876-10-31, s. 74 f.  
629   Enligt Ingegerd Johansson, Ljnugby, fanns det ett uttryck under hennes uppväxt under 1930- och 
40-talen i Ljungby som sade om makar som gick till prästen för att få hjälp med att reda ut konflikter 
och problem de gick till prästen för att han skulle ”läsa ihop” dem, muntlig uppgift, Ingegerd Johans-
son, Genealogiska föreningen i Kronobergs län, 2009-11-14.   
630   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), 1876-10-31. s. 74 f.  
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Av prästens varnande och förmanande ord till makarna framskymtar ett kon-
centrat av den kristna synen på det goda äktenskapet som i princip livslångt och 
oupplösligt, där makarna skulle leva i trohet och sämja som ett kött, samt ha 
fördragsamhet med varandras fel och brister. Som Marja Taussi Sjöberg fram-
hållit var de prästerliga förmaningarna och de olika varningsgraderna ibland 
verksamma medel för att män skulle ta sitt förnuft till fånga och bättra sig från 
exempelvis misshushållning, fylleri och våld. Om de inte gjorde det förelåg en 
stor risk att de skulle bli utfrysta i lokalsamhället.631 Som vi sett var det dock 
inte ovanligt att makarna inte böjde sig för prästerskapets varningar och förma-
ningar, utan stod fast vid sina egna yrkanden om skilsmässa eller frånflyttning. 
Hustrun i det ovan refererade fallet är ett sådant exempel. Oavsett ordförandens 
trägna försök att övertala henne att flytta hem stod hon fast vid sitt ord och upp-
repade att: ”hon varken vågande eller ville flytta tillsamman med mannen”.632  

…överhopade med okvädingsord och misshandlade på flera sätt… 
Till den 5 augusti 1885 hade makarna Helena Sofia Andersdotter och skrädda-
ren Johannes Nilsson Hellqvist instämts till kyrkorådet i Växjö. Av protokollet 
framgår att församlingsprästen hade varnat makarna för deras äktenskapliga 
osämja ett par veckor tidigare. Nu yrkade hustrun på att få skiljas, och lämnade 
in en anmälan som upplyste om att: 
 

[f]ortfarande oenighet, bitterhet och slagsmål i makarnas äktenskap 
ävensom om mannens styggeliga633 förhållande, särskilt när han, av star-
ka drycker överlastad, återkom till makarnas hem […].634   

 
Av kyrkorådets formulering framgår endast mycket diffust och allmänt vad 
som var problemet i makarnas sammanlevnad. Begreppet slagsmål implicerar 
att fysiskt våld var en del av problemet, men inte vem som var förövare respek-
tive offer för det. Som framgått tidigare är det inte någon självklarhet att ett 
slagsmål vid denna tid förutsatte två delaktiga parter. Däremot pekas mannen 
och hans syndiga och omoraliska beteende ut som ett särskilt problem, starkt 
kopplad till hans fylleri. Av själva förhöret ges en bild av två stridande makar 
som överöste varandra med beskyllningar, och vars äktenskap var närmast ha-
vererat. 

––––––––– 
631   Taussi Sjöberg, 1986, s. 94.  
632   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KI-

IIa:2, (1864–1897), den 31 oktober 1876, s. 74 f.  
633   Stygglighet: ” i fråga om religiösa l. moraliska förh., starkt fördömande, särsk. liktydigt med: veder 
-värdighet l. skamlighet l. syndighet l. oräftfärdighet l. ondska; jfr vederstygglighet”, http://g3. spraak-
data.gu.se/saob/. 
634    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1885-08-05, s. 136. 
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I Johannes beskrivning av missförhållandena i makarnas äktenskap fram-
trädde ”svärmorseländet” som den främsta bakomliggande orsaken.635 Om 
svärmodern och sin relation till henne berättade han att:  

 
[h]on ofta inhystes i makarnas bostad, genom svåra tillmälen och skälls-
ord retade honom; att han […] dränkt sina bekymmer i glaset; att han 
blivit förvägrad av svärmodern och hustrun att om aftnarna komma in i 
sitt hem; att han också några gånger hemkommit överlastad av starka 
dryckers förtärande och därvid möjligen varit något hård i uttryck och 
beteende; tilläggande att om blott svärmodern komme ur huset, så skulle 
han nog bliva ’beskedlig’ och genom arbete förtjäna rundligt uppehälle 
åt sig, hustru och barn.636 

 
I mannens berättelse konstrueras svärmodern som roten till allt det onda, det 
vill säga både till att han varit tvungen att ta till spriten, till att han inte kunde 
vistas i sitt hem, till att han uppträtt ”hårt” och till att han inte kunde försörja 
sin familj ordentligt. Problemet var således att svärmodern bodde hos honom 
och hans hustru, och att hon ”hatade honom och uppviglade hustrun emot ho-
nom”. Så som problemet konstruerades av mannen var det svärmoderns närva-
ro i hushållet som rubbade ordningen och maktbalansen, genom att så split 
mellan makarna och driva sin dotter till olydnad mot sin man. 

Genom hustruns berättelse framtornar inte oväntat en annan bild där ”svär-
morseländet” överskuggas av föräldrakärlek och ett ömsesidigt beroende mel-
lan generationerna. Enligt Helena var orsaken till att modern bodde i hennes 
och Johannes hem att:  

 
[h]on dels av naturlig kärlek icke kunde förvägra eller förbjuda modern 
tillträde till makarnas hem, dels måste hava modern i hemmet för att till-
se och vårda makarnas små barn (födda 1882 och 1884), under det hon, 
hustrun om dagarna måste vara från hemmet, för att åt sig och barnen 
genom arbete förtjäna penningar till inköp av det nödtorftigaste till klä-
der och föda m.m. åt sig och barnen.637  

 
Som vi ser angav hustrun såväl känslomässiga som materiella skäl till att hon 
lät sin mor bo hos sig. Mellan raderna framträder dock att hustrun även till-
––––––––– 
635    I domkapitlets hantering av oenighet vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet finner Ny-

lander att ”svärmorsproblemet” ibland skymtar i handlingarna. Han omnämner bland annat ett fall 
från 1808 där makarna förlikats och domkapitlet därefter uppdrog åt prästerskapet att ge hustruns 
mor lämpliga varningar, eftersom hon ansågs ha bidragit till osämjan mellan makarna, Nylander, 
1961, s. 93.   

636    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 
KIIIa:2, (1864–1897), 1885-08-05, s. 136. 

637    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 
KIIIa:2, (1864–1897), 1885-08-05, s. 136. 
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skrev mannen en del av ansvaret för att hennes mor bodde hos dem. Hade han 
försörjt sin familj ordentligt hade hustrun inte behövt arbeta om dagarna och 
hade då kunnat vara hemma hos tre- och ettåringen istället för att behöva be sin 
mor komma för att passa dem.  

När makarna återigen uppmanades av kyrkorådets ordförande att ”leva i 
sämja och kärlek och att icke träta och slitas med varandra” svarade mannen att 
han varken kunde eller fick leva i frid med sin hustru så länge svärmodern 
fanns i hans hem. Följaktligen yrkade han på att: ”hon, svärmodern, därifrån 
skulle avlägsnas”.  

Hustrun å sin sida menade att hon inte litade på att mannen skulle hålla sina 
löften om bättring. Med hänvisning till att ”hon och modern blivit av mannen 
överhopade av oqvädningsord och misshandlade på flera sätt” yrkade hon istäl-
let på att få skiljas. Vad som hände med makarna efter att de hade justerat pro-
tokollet att par dagar senare framgår inte. Bara att de höll kvar vid vad de sagt 
under förhöret, samt att kyrkorådet ansåg att ”förmaningarna och varningarna 
tycktes vara helt förspillda”.638 

Ganska precist fyra år senare sökte Helena återigen upp sin församlingspräst 
för att meddela att: 

 
[h]ennes man […] nu åter hade förfallit till ett supigt och förargelse-
väckande leverne; att han särskilt på de tider då han utav starka drycker 
var överlastad eller rörd, men även då han var nykter grälade svor, gjor-
de henne orättvisa beskyllningar för otrohet i äktenskapet samt t.o.m. 
slagit henne och hotat henne till livet, men därunder alltjämt fordrade 
föda och vård av henne […].639 

 
Av protokollet att döma hade förhållandet mellan makarna inte förändrats 
nämnvärt under åren som gått sedan de senast inställde sig för att varnas av 
kyrkorådet. Nu var det emellertid inte svärmodern som stod i förgrunden för 
makarnas berättelser under förhöret. Snarare var det mannens alkoholmissbruk, 
som tillika ger intryck av att ha trappats upp. Utöver att hennes man söp och 
berusade sig berättade Helena att han:  

 
[s]lår sönder stolar och andra bohag i hemmet, beskyller henne för otro-
het, särskilt under hennes resor till marknader för att genom kaffeför-
säljning förskaffa sig medel till försörjning av sig och barnen; att han 

––––––––– 
638    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1885-08-05, s. 136. 
639   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1889-08-15, s. 160.  
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drager saker bort från boet, för att försälja dem och därigenom skaffa sig 
penningar att bortslösas på supning.640 

  
Mannen å sin sida nekade till anklagelserna om bodräkt, men erkände att han 
brukade berusa sig och att han beskyllt henne för otrohet. Beskyllningarna om 
otrohet försökte han dock urskulda sig med hänvisning till att de gjorts ”i häf-
tighet”, och att han därför ville ta tillbaka dem. Av hustruns berättelse vid detta 
förhör med makarna framgår inte att hon anklagar honom för våld och miss-
handel. Av mannens försvar antyds att så ändå kan ha varit fallet när han ”säger 
sig väl någon gång ha hållit hustrun, men ej slagit henne”. Av protokollet finns 
heller inget som indikerar att kyrkorådet intresserade sig för att utreda hustruns 
våldsanklagelser närmare. Svärmodern som också påstods ha utsatts för man-
nens våld inkallades inte till kyrkorådet, och inga vittnen efterfrågades i förhö-
ret. Sannolikt berodde det på att kyrkorådet ansåg att äktenskapet var bortom 
räddning när makarna inte lyssnade till deras varningar och båda ”begärde en-
träget att från varandra bli skiljda”.641  

Att tilldöma makarna skilsmässa tillhörde dock inte kyrkorådets mandat. 
För att ansöka om skilsmässa måste makarna först dömas till skillnad till säng 
och säte vid domstol. Vad kyrkorådet ändå tycks ha betraktat som sitt mandat 
var att söka säkerställa hustruns och barnens försörjning. Sannolikt var det en 
bakomliggande fråga på detta ämne som föranledde nedtecknandet av ett löfte 
från mannens sida om att han:  
 

[l]ovade att han av sin arbetsförtjänst på främmande ort, dit han nu akta-
de att begiva sig, till barnens vård och underhåll insända så mycket han 
kunde bespara.642 

 
För hustrun torde det inte ha varit oväsentligt att mannen gav sitt löfte om att 
bidra till försörjningen inför kyrkorådet. Därigenom blev löftet offentligt och 
inramades av en större formalism som skulle kunna vara till hennes fördel om 
mannens pengar uteblev. Att avkräva mannen löfte om att bidra till barnens 
underhåll kan också betraktas som en praktisk åtgärd som vidtogs av kyrkorå-
det för att skydda hustrun och barnen mot konsekvenserna av makarnas oenig-
het. Men troligen handlade deras åtgärd lika mycket om att förhindra att Helena 
och hennes barn blev en ekonomisk börda för lokalsamhället när mannen flyt-
tade från orten. I ett samhälle där människor var beroende av varandra för den 
dagliga försörjningen kunde det få allvarliga konsekvenser för släkt, vänner, 
––––––––– 
640    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1889-08-15, s. 160.  
641    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1889-08-15, s. 160.  
642    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1889-08-15, s. 160.  
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grannar och andra invånare i lokalsamhället när ett äktenskap havererade. För-
sörjningen och det sociala livet var organiserat runt hushållet och hushållets 
kärna var det gifta paret; när de inte längre fungerade och höll samman innebar 
det i förlängningen ett hot inte enbart mot deras äktenskap och hushållsord-
ningen utan mot ekonomin och hela den sociala ordningen i lokalsamhället.643 

…att han många gånger nupit och skuffat henne… 
Till den 11 november 1887 hade kyrkorådet i Växjö stad återigen sammankal-
lats för att varna och förmana de oeniga makarna Eva Maria Nilsson och hand-
landen Nils Nilsson. Initiativet hade tagits av hustrun som anmält saken till 
prästen, hos vilken de infunnit sig en vecka tidigare för att ta emot en enskild 
varning. Från detta möte berättade prästen nu att makarna hade varit gifta i 18 
år och hade fyra barn tillsammans. Vidare upplyste han om att: ”[makarna] le-
vat i kallsinnighet och kärlekslöshet med varandra, med den sorgliga påföljd, 
att de inte längre bo och leva tillsammans med varandra”.644 

När hustrun ombads att mer precist berätta om orsaken till deras oenighet 
uppgav hon att:  

 
[m]annen ända från början av deras äktenskap varit svartsjuk och be-
skyllt henne för brottsligt umgänge med andra manspersoner; att han till 
henne utsagt de grövsta oqvädningsord; att han många gånger nupit och 
skuffat henne och till och med hotat att mörda henne samt att han otaliga 
gånger varit överlastad av starka drycker […].645 

 
Av hustruns berättelse framträder en komplex bild av ett oenigt äktenskap som 
innehöll alltifrån anklagelser om fylleri, otrohet, verbalt och fysiskt våld. Be-
träffande det fysiska våldet anges det i relativt precisa termer, såsom skuffning-
ar och nypningar, samt att det handlade om ett vid flera tillfällen upprepat våld. 
Huruvida det var kyrkorådet som bad hustrun att precisera hur vålds-
handlingarna tagit sig uttryck, eller om det var hustruns eget initiativ att berätta  
om det framgår inte. Däremot att skrivaren valde att precisera handlingarna i 
protokollet istället för att uttrycka det i mer generella termer som exempelvis 
”våldsamt uppträdande” eller ”oordentlighet”. I likhet med flera andra fall 
rannsakade kyrkorådet dock inte omständigheterna för våldet närmare. Inte hel-
ler förhörde man sig om vittnen hört mannen uttala mordhot över hustrun så 
som hon hävdade. Med hänvisning till den långa anklagelselistan, yrkade Eva 
Maria på att få skiljas från sin man. 

––––––––– 
643    Se t. ex. Furuhagen, 1996, s. 189; Lennartsson, 1999; Eriksson, 2006, s. 259–273.  
644    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1887-11-11, s. 151.  
645    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1887-11-11, s. 151. 



 189

När Nils gavs ordet nekade han till att ha misstänkt sin hustru för otrohet. 
Han nekade också till att han överförfriskade sig på brännvin, men erkände att 
han ”väl tagit sig en sup”. Anklagelserna om att ha tillfogat sin hustru våld för-
nekade han inte helt, utan erkände att han ”skuffat henne undan” men, att det 
inträffat mycket sällan och att han bett henne om förlåtelse för det. I ett försök 
till rättfärdigande av sitt handlande framställde Nils hustrun som den bakom-
liggande orsaken till båda hans våld och supande. Enligt hans utsago var det 
hustruns grälande och beskyllningar som gav upphov till att han ”blivit häftig 
och ondsint och sålunda i uppretad sinnesförfattning supit och skuffat henne 
undan”.646  

Utifrån en våldsförståelse som betraktade provokationer som ett legitimt 
skäl för att tillgripa våld tillskrev Nils indirekt ansvaret för sitt supande och 
sina våldshandlingar på hustrun. Kontentan var att det var hon själv som var 
upphovet till den uppkomna situationen, och således att hon hade sig själv att 
skylla för de missförhållanden hon levde under. Av protokollet framgår emel-
lertid att Nils mer explicit, men kortfattat, utpekade sin svärmor som orsak till 
oenigheten, med hänvisning till att det var hon som ”uppretat dottern mot man-
nen”.647 

Makarna tycktes ta intryck av de varningar och förmaningar till en enig 
sammanlevnad som de tilldelades av prästen inför kyrkorådet. Åtminstone om-
talar protokollet att de ”under tårar avhörde” dem. Likafullt framhärdade båda 
makarna efter förhöret i sina krav på att slippa bo tillsammans och att få skiljas. 

Sammanfattande diskussion 
Äktenskaplig oenighet var det vanligaste ärendet som kyrkorådet i Växjö hade 
att hantera under sina sammanträden under perioden – åtminstone av deras ef-
terlämnade protokoll att döma. Makarna vi mött hade alla inkallats till kyrkorå-
det genom en anmälan från församlingsprästen. Han hade redan varit i kontakt 
med de flesta av makarna genom de enskilda förhör där han försökt att varna 
och förmana dem till enighet. Att de flesta makar hade varnats flera gånger ti-
digare, och deras äktenskapliga missförhållanden pågått under en lång tid visar 
att det inte var några hastigt uppkomna eller snabbt övergående konflikter det 
handlade om.  

 
 
 

––––––––– 
646    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1887-11-11, s. 151. 
647    VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. 

KIIIa:2, (1864–1897), 1887-11-11, s. 151. 
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Oftast hade de pågått i flera månader och ibland till och med år.648 Initiativ-
tagare till anmälan hos prästen tycks i de flesta fall hustrurna i de oeniga äkten-
skapen ha varit. När prästens ansåg att hans varningar inte hade någon verkan, 
och makarna fortsatte att leva i oenighet, sammankallade han rådet till sam-
manträde för att varna dem offentligt, i en vidare krets av män i församlingen.  

Trots att de oeniga makarna dominerar ärendesamlingen i kyrkorådets pro-
tokoll var det inte särskilt många makar i staden som årligen rannsakades för 
missförhållanden i sin sammanlevnad, utan högst ett par stycken. I en majoritet 
av fallen ingick anklagelser om våld, och mer precist om mäns våld.649 Makarna 
som trädde fram inför kyrkorådet i Växjö stads och landsförsamling under pe-
rioden utgjorde en tämligen brokig skara av män och kvinnor ur lokalbefolk-
ningen. I kontrast till den bild som förmedlats av den tidigare forskningen kom 
de inte alla från de lägre obesuttna klasserna, och motsvarade inte samtidens fö-
reställningar om ”den farliga underklassen”. Männen som svarade för äkten-
skaplig oenighet och våld var både besuttna, halvbesuttna och obesuttna. Ibland 
uppvisade de likheter med den stereotypa bilden av hustrumisshandlaren, häm-
tad ur lägre proletariserade och marginaliserade grupper, men var inte alltid en 
given karbonkopia av honom. Bland de oenigas skara fanns förvisso arbetare, 
torpare och flera arbetslösa, men de dominerade inte bland de anmälda fallen. 
Den sociala grupp som var mest representerad bland de inrapporterade var 
hantverkare, tillhörande mellanskikten med en kvalificerad yrkeskunskap. I re-
lativt många fall var de också mästare och ibland borgare, och därmed tillhöri-
ga en mer välbeställd grupp i lokalsamhället. Några mer förmögna makar ur 
Växjö stads och landsförsamlings högre skikt förekom emellertid inte. Deras 
frånvaro kan tolkas som ett uttryck för att de inte var så drabbade av äktenskap-
lig oenighet och våld, men mer sannolikt för att de lyckades bevara dem som 
en privat ensak.650  

––––––––– 
648    I ett par fall framgår av protokollen att de äktenskapliga missförhållandena inträtt tidigt under äk-

tenskapet, men att det ändå kunde dröja flera år innan makarna kallades till förhör med prästen eller 
kyrkorådet, se t ex VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö dom-
kapitels arkiv. KIIIa:2, (1864–1897), den 16 januari 1885, s. 136; Ibland förekommer beskrivningar 
av äktenskaplig oenighet som antyder att den ansågs kunna komma och gå under perioder varvad 
med sämja och enighet, som i fallet med smedmästaren och borgaren Karl Lundströms uppförande 
mot sin hustru som uppgavs ”under senare åren, fast med några mellanskov varit sådant, att en lidan-
de hustru omöjligen längre kan uthärda”, (min kursiv.), VaLa, KIIIa:I, Växjö kyrkoråds protokoll 
1819–1831 (1816–1844), den 13 september 1825, s. 39.    

649    Av de 25 fallen av äktenskaplig oenighet som återfinns under perioden återfinns endast ett fall där 
mannen anklagar sin hustru för att använda våld mot honom. Detta fall är från 1827 och handlar om 
postiljonen Gustaf M Broman och hans hustru Catarina Bergvall. Kyrkorådets förhör med dem inleds 
med att hustrun bland annat anklagar mannen för att han är ”orimligt hård emot [henne], har till och 
med slagit och illa hanterat [henne]”. Mannen förnekar att han varit våldsam mot hustrun, och uppger 
istället att det är han som ”väl av henne fått våde ovett och stryk”. Kyrkorådet lämnar mannens an-
klagelser om hustruns våld helt därhän, utan att kommentera det vidare, VaLa, KIIIa:I, Växjö kyrko-
råds protokoll, 1819–1831 (1816–1844), den 30 maj 1827, s. 105 ff.    

650    Bladh, 2003, s. 22 ff.  
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Analyserar vi tabellen över yrkesbeteckningar på de män som inställdes att 
förhöras och svara för äktenskaplig oenighet och våld under perioden visar det 
sig att deras sammansättning i princip var en direkt avspegling av Växjö stads 
näringslivsstruktur under perioden, där handel och hantverk dominerade. Re-
sultatet är intressant av flera skäl. Inte minst visar det att ingen social grupp, 
klass eller yrkeskategori var klart överrepresenterad bland fallen. I kontrast till 
vad i synnerhet den internationella historiska forskningen om äktenskapliga 
konflikter och hustrumisshandel visat antyder det i sin tur att ingen social grupp 
av exempelvis arbetare eller andra obesuttna var mer utsatta för kyrkans och de 
lokala myndigheternas sociala kontroll och disciplinering än någon annan.651  

Den offentliga diskursen som marginaliserade hustrumisshandel, fylleri och 
andra sociala problem hos de obesuttna lägre klasserna under 1800-talet har 
därmed inte gjort något större avtryck på kyrkorådets hantering av äktenskaplig 
oenighet och våld under perioden. Makar ur lokalsamhällets elit eller högre so-
ciala skikt lyser förvisso med sin frånvaro, men bortsett från det återfinner vi i 
stort sett män och kvinnor från samtliga sociala grupper och klasser i Växjö 
stads- och landsförsamling. Alkoholen intar helt visst en central plats i de flesta 
av berättelserna om äktenskaplig oenighet och våld inför kyrkorådet, men alla 
män var inte alkoholiserade eller utslagna. Tvärtom utgjorde de marginalisera-
de och utstötta männen i lokalsamhället en liten minoritet av fallen.  

Som framgått av min undersökning var kyrkorådets agerade och bedömning 
av makars oenighet och mäns våld avhängigt hur de definierade problemet. I 
likhet med den tidigare forskningen visar min studie att mäns våld mot hustrur 
gavs mening genom begrepp som ”oenighet”, ”osämja”, ”kiv” etc. Sådana rela-
tionella begrepp bidrog till att osynliggöra våldet och fördela ansvaret och 
skulden för det på båda makarna.652 Den relationella synen på äktenskaplig oe-
nighet och mäns våld framträdde tydligt genom bland annat det faktum att båda 
makarna alltid uppmanades att ge sin version av oenigheten oavsett vad för-
samlingsprästen fått för bild av problemet genom sina enskilda varningar och 
föregående samtal. Det relationella perspektivet blir också tydligt genom att 
kyrkorådets ordförande alltid riktade sina varningar till båda makarna, även när 
förhöret utvisat att mannen varit vållande, exempelvis genom att ha varit våld-
sam mot hustrun. Trots att båda makarna alltid varnades för oenigheten och 
våldet och att båda uppmanades att bättra sig, framgår emellertid också att män 
som ansågs vållande till osämjan varnades särskilt, och därmed var den av ma-
karna som fick motta de skarpaste och mest utdragna förmaningarna under för-
höret. Trots ömsesidigheten fanns det en gradskillnad i varningsförfarandet be-
roende på vem av makarna som ansågs mest skyldig till oenigheten. I de flesta 
av fallen var det mannen.  

––––––––– 
651    Se forskningsläget, kap. 3. 
652    Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133 f, 2004, s.94 f; Liliequist, 2001, s. 107 f.   
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Av kyrkorådets protokoll framträder att mäns våld osynliggjordes även ge-
nom andra ord och formuleringar, som ”oordentlighet”, ”okristligt uppträdan-
de” och ”styggeligt förhållande”.653 I motsats till vad Lindstedt Cronberg har 
funnit för några kyrkoråd i Lunds stift avkrävde kyrkorådet i Växjö inte någon 
man som anklagats för att ha använt våld mot sin hustru löfte om att i framtiden 
avhålla sig från våld. Enligt protokollens formuleringar fick våldsamma män 
däremot lova att avhålla sig just från ”oordentlighet”, ”okristliga uppträdanden” 
och ”styggeliga förhållanden” – vilket sannolikt implicerade även våldet.  

Utifrån vår tids förståelse av misshandel som ett fysiskt våld riktat mot nå-
gons kropp i avsikt att tillfoga skada, går det att argumentera för att dåtidens 
användning av begreppet ”misshandel” och ”misshandlingar” bidrog till att 
osynliggöra mäns fysiska våld mot hustrur. Åtminstone var det så att begreppet 
inte självklart betecknade antingen fysiskt våld eller andra ogärningar, syndiga 
och brottsliga handlingar. Intrycket av hur begreppet misshandel används i kyr-
korådsmaterialet under perioden är att det huvudsakligen betecknar brottsliga 
och syndiga handlingar i vidare bemärkelse och inte enbart fysiskt våld. Denna 
tolkning styrks av att begreppet misshandel ofta förekommer parallellt med 
andra ord som mer precist betecknar att det är ett fysiskt våld det handlar om. 
Exempelvis som i ett par fall där hustrun anklagar mannen för att både ha 
misshandlat och slagit henne.654   

I likhet med tidigare forskning visar berättelserna om äktenskaplig oenighet 
inför kyrkorådet i Växjö att alkoholen hade en central plats, och ofta samman-
flätades med mäns våld, slöseri och andra äktenskapliga missförhållanden. 
Mäns våld står aldrig ensamt i hustrurs anklagelser och berättelser om äkten-
skaplig oenighet. Både av hustrurs och av vittnens utsagor framträder en syn 
där alkoholen tillskrivs rollen som primus motor bakom oenighet, och ofta som 
den huvudsakliga orsaken till mäns våld. Att kyrkorådet avkrävde våldsamma 
män löften om att avhålla sig från alkohol och inte från våld kan också tolkas 
som ett uttryck för att de delade denna syn, och inte självklart som ett uttryck 
för att de negligerade våldet. Att alkoholen ställdes i fokus för kyrkorådets var-
ningar av våldsamma män hörde sannolikt också samman med de ekonomiska 
konsekvenserna av mäns supande. Fylleriet var inte enbart ett hot mot ordning-
en i hushållet och i det allmänna, utan också mot lokalsamhällets ekonomi. En 
gift man som söp, förslösade hushållets tillgångar på sprit, underlät att arbeta 
och försörja sin familj och dessutom var våldsam mot dem riskerade att bli en 
fallen husbonde och hans familj en börda för socknen och dess fattigkassa.  

Av fallen ovan om äktenskaplig oenighet och våld framgår att kyrkorådet 
betraktade som sin uppgift att varna och förmana makar till sämja så som kyr-
kolagen och andra lagrum stadgade. Kyrkorådets roll vid oenighet var således 

––––––––– 
653    Jfr. Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133–134.  
654    Se t ex VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels 

arkiv, KIIIa:1 (1819–1831, 1816–1844), den 13 oktober 1822, s. 96 och den 12 september 1824.  
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huvudsakligen att vara medlande, även i fall som inkluderade mäns våld mot 
hustrur. Målet var att hålla samman, inte upplösa äktenskap. I likhet med den 
tidigare forskningens resultat visar fallen att kyrkorådet så långt det var möjligt 
försökte förmå oeniga makar att förlikas och flytta ihop om sammanlevnaden 
avbrutits.655 Som vi sett av ett par fall hände det dock ibland att kyrkorådet inte 
tvingade makar att flytta samman – i väntan på nästa led i varningsförfarandet – 
och att det kunde motiveras med att inte utsätta hustrun för mannens våld.  

I protokollen från förhören med oeniga makar framträder att kyrkorådet 
också betraktade okvinnlighet och bristande hustrulighet som ett hot mot den 
äktenskapliga sämjan och hushållsordningen. Oftast handlade det om hustrurs 
bristande hushållsplikter, men också om ett envist och vresigt uppträdande som 
implicerade en bristande lydnad och foglighet under mannens välde och hus-
hållsordningen. Flera hustrur anklagas för att göra anspråk på husbondens 
makt, och att inte hålla sig till rollen som underordnad mannen – så som den 
kristna äktenskapsideologin stipulerade. På olika sätt anklagas hustrur också för 
en bristande lojalitet, och för att favorisera andra nära relationer framför den 
äktenskapliga. Även det kunde uppfattas som ett hon mot den äktenskapliga 
harmonin och husbondens position som den främste, och därmed få honom att 
tillgripa våld.    

Som den tidigare forskningen funnit var det främst hustrun som tillskrevs 
ansvaret för att upprätthålla den äktenskapliga sämjan, genom att underordna 
sig mannen, och uppfylla de äktenskapliga och hushållsbaserade plikterna. 
Följden blev att även hustrur som utsatts för mäns våld, fylleri och slöseri 
uppmanades av kyrkorådet att bemöta mannen med fördragsamhet, lydnad och 
tålamod. Gjorde hon inte det riskerade hon att betraktas som en dålig hustru 
och underförstått ha gjort sig förtjänt av det våld hon tillfogats. Mäns och kvin-
nors roller i äktenskapet var entydigt och klart bestämda, och för hustrurs del 
var det hemmet, mannen och barnen som var hennes främsta ansvarsområde. 
Svek hon det genom att överge hemmet riskerade hon att fördömas, även om 
hennes syfte var att undgå mannens våld.  Män tillskrevs också ansvar för den 
äktenskapliga sämjan. Den gifte mannens främsta plikt, så som den framträdde 
i hustrurs anklagelser och i rådets förmaningar var att arbeta och försörja sin 
familj som han också förväntades att styra och svara för. Av både hustrurs be-
rättelser och kyrkorådets varningar framträder emellertid också en förställning 
om att män skulle visa sina hustrur respekt och behandla dem med omsorg.656  

––––––––– 
655    Östman, 2001; Lindstedt Cronberg, 2009. 
656    Idealet om ett kompanjonäktenskap framskymtar hos bland annat hustrun Johanna Svensdotter när 

hon i förhöret inför kyrkorådet anklagar sin man, lokomiotivputsaren Jöns Håkansson, för att: ”[h]an 
nästan aldrig talade ett vänligt ord till henne, att han vore missnöjd med detta hvad hon gjorde, samt 
vore ytterst knapp i att meddela henne det för hushållet erforderliga”, VaLa, Växjö stads- och lands-
församlings protokoll och handlingar, i Växjö domkapitels arkiv. KIIIa:2, (1864–1897), den 14 maj 
1872, § 2, s. 52.   
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Trots den formella hierarkin mellan makarna framskymtar ofta idealet om 
ett kompanjonäktenskap där båda makarna hade sin egen maktsfär i hushållet, 
men tillsammans verkade för det gemensamma. Mannen skulle således inte be-
stämma i allt, utan lämna ansvaret för hushållets inre sysslor till hustrun. Med 
Jonas Liliequists begrepp kan detta ideal betraktas som en slags ”hierarkisk 
ömsesidighet”.657 Någon husmoderlig nyckelmakt nämner kyrkorådet inte ut-
tryckligen. Men i deras förmanande och varnande ord till oeniga makar fram-
träder inte enbart förväntningar om en husbondemakt utan också på en makt-
sfär för hustrur där de skulle ges rätt att utöva sitt välde över den inre hushåll-
ningen.658 Som framgått ovan kunde denna hustruliga hushållsmakt ibland till 
och med formuleras i positiva termer, såsom ett ”välde över mannen”.659   

I majoriteten av fallen vidtog kyrkorådet i Växjö inte några särskilda sank-
tioner mot våldsamma män. Exempelvis dömdes ingen till stockstraff eller ute-
stängdes från nattvarden, enligt protokollen. I motsats till vad Lindstedt Cron-
berg funnit tillhandahöll kyrkorådet däremot ibland annan hjälp och vidtog 
andra åtgärder än de varnande och förmanande orden.660 Som vi sett i fallet med 
det unga nygifta paret Johan och Anna Cajsa kunde kyrkorådet utse en förmyn-
dare, som i bästa fall kunde utgöra ett skydd mot mannens upprepade våld.661 

En annan insats som gjordes var av mer materiell art och handlade om att 
kyrkorådet avkrävde män löften om underhåll och var med om att upprätta 
överenskommelser mellan makar om mäns ekonomiska bidrag till försörjning-
en, om vårdnad och om vem som skulle förvalta husets tillgångar under tiden 
som makarna levde isär – i väntan på domkapitlets varningar eller en skillnad 
till säng och säte. Sådana åtgärder belyser oenighetens materiella sida, och med 
dem i fokus sökte kyrkorådet så långt möjligt att se till att makarna försörjde 
sig själva och inte blev en börda för fattigvården. I flera fall antyds också att 
kyrkorådet gav makar tillåtelse att bo isär under den så kallade prövningstiden 
som makarna kunde tilldelas efter kyrkorådets varningar, för att försöka åstad-
komma sämja. Utan att det uttryckligen skrevs ut är det inte osannolikt att syf-
tet med denna åtgärd ibland var att skydda hustrur från mäns upprepade våld.662 

En annan sådan åtgärd var att kyrkorådet i ett par fall krävde att ärendet 
skulle hanteras skyndsamt, för en remittering till domkapitlet eller till åklagare.  

Kyrkorådet i Växjö tycks således ibland ha intagit en mer pragmatisk håll-
ning till lagars och förordningars stadganden än vad som var fallet i Lunds stift. 
––––––––– 
657   Liliequist, 2001, s. 93.  
658    Jfr. Marklund, 2004, s. 149 ff, 161.  
659   Se under rubriken …med de grövsta skällsord, samt någon gång med hugg och slag…ovan, och 

beskrivningen av fallet med makarna Forsman och Holmqvist, min kursivering.   
660   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133 ff.  
661   VaLa, Växjö stads- och landsförsamlings protokoll, KIIIa:2, protokoll vid sammanträde med Väx-

jö stads- och landsförsamlings kyrkoråd, den 9 december, 1868, s. 68.  
662   Att präster ibland tillät makar att bo skilda åt under rättegångsförfarandet vid oenighet för att 

skydda hustrur mot mäns våld framgår av prästeståndets diskussioner om äktenskaplig oenighet un-
der perioden 1828–1860, se t. ex. kap 6.  
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Till skillnad från Lindstedt Cronberg som finner att våldsutsatta hustrur alltid 
uppmanades av kyrkoråden att flytta tillbaka hem till sina män visar studien av 
Växjö stad och landsförsamling att kyrkorådet i ett par fall uttryckligen avhöll 
sig både från att tvinga hustrur att flytta tillbaka till våldsamma män, eller att 
ens försöka övertala dem till att göra det. Istället tycks man ha tagit hänsyn till 
de risker en återflyttning till mannen skulle kunna innebära, bland annat i form 
av ett upprepat våld. Vad skillnaden i resultaten beror på är svårt att säga.  

Sannolikt beror den inte på att graden av elände i Växjöfallen var större än i 
de fall som Lindstedt Cronberg undersökt. Av läsningen tycks snarast det om-
vända ha gällt, vilket i sin tur kan bero hennes urval. En mer rimlig tolkning är 
att det kan framträda en större pragmatism från kyrkorådets sida när man som 
jag studerar samtliga fall av äktenskaplig oenighet och våld från ett och samma 
kyrkoråd under en längre tidsperiod än om man som Lindstedt Cronberg gör ett 
selektivt urval från olika kyrkoråd, och dessutom under en kortare tidsrymd.663  

I motsats till vad Marklund och Östman funnit för andra stift under 1700-
talet och början av 1800-talet var det emellertid mycket ovanligt att kyrkorådet 
i Växjö anmälde hustrumisshandel vidare till världslig rätt.664 Men till skillnad 
från Lindstedt Cronbergs resultat från Lund finns det åtminstone två exempel 
på att kyrkorådet anmälde mäns våld vidare till världslig domstol under perio-
den, med hänvisning till 1817 års sockenstämmoförordning. Trots att protokol-
len i de allra flesta fall inte förmedlar bilden av att kyrkorådet betraktade mäns 
våld mot hustrur som en kriminell handling – så som Marklund funnit för 
1830-talet – tycktes de ändå ibland ha gjort det.665 I ett av fallen rörde det sig 
emellertid om en man som var våldsam inte enbart mot hustrun utan även mot 
andra människor i lokalsamhället, och vars dödshot mot hustrun hade bevittnats 
av flera kringboende.   

Typologiseringen av fallen som hanterades inför kyrkorådet i Växjö under 
perioden visar också på en intressant förändring över tid. I de tidigare fallen 
lyckades kyrkorådet oftare med sin föresats att få de oeniga makarna att förso-
nas under förhöret. Under samma period är det få av de våldsutsatta hustrurna 
som yrkar på skilsmässa, och därför är det utifrån vad som framgår av de ana-
lyserade protokollen, enbart i två fall som makarna remitteras vidare till dom-
kapitlet för ytterligare varningar. Mot slutet av perioden, med en tilltagande se-
kularisering i samhället och efter införandet av 1860 års förordning om skils-
––––––––– 
663    I diskussionen över sitt selektiva urvalsförfarande framhåller Lindstedt Cronberg förvisso att hon 

valt ut fall av oenighet som inkluderar våld, men hur hon valt ut just de sju fall som ingår i analysen 
av kyrkorådets hantering, och de 10 fall som ingår i domkapitlets – bland sannolikt många fler – 
framgår inte. Mot bakgrund av att hon tycks ha sökt sina kyrkorådsfall via domkapitlets material bör 
det beaktas att samtliga hennes kyrkorådsfall har varit föremål för domkapitlets granskning och för-
hör. Och därigenom är det rimligt att anta att de skiljer sig från de fall där makarna försonades redan 
inför kyrkorådet, till exempel beträffande graden av elände, hustrumisshandelns grovhet, konsekven-
ser m.m., Lindstedt Cronberg, 2009, s. 145.   

664    Marklund, 2004, s. 53; Östman, 2001, s. 75. 
665    Marklund, 2004, s. 54.  
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mässa är det fler hustrur än tidigare som yrkar på skilsmässa för att undkomma 
mannens våld och de andra äktenskapliga missförhållandena som oenigheten 
präglas av.  

Nu finns emellertid inte domkapitlet som en instans för kyrkorådet att re-
mittera makarna vidare till, utan det som gäller för dem är att antingen utdöma 
en förnyad prövotid eller att hänvisa makarna till världslig domstol för skillnad 
till säng och säte. I flera av fallen efter 1860 framgår emellertid inte vad kyrko-
rådet beslutade om eller vart de hänvisade makarna vidare. Denna iakttagelse 
kan å ena sidan tolkas som ett uttryck för att protokollförandet blivit mindre 
formaliserat när de inte längre tjänade som underlag för domkapitlets hantering, 
och att vissa saker därmed uteslutits ur protokollen. Att protokollen inte återger 
vad som beslutades om makarnas öde efter kyrkorådsvarningen kan å andra si-
dan tolkas som ett uttryck för att kyrkans makt hade minskat och att de inte 
längre hade samma möjlighet att tvinga oeniga makar till sammanlevnad och 
försoning som tidigare under den studerade perioden.  

Med kyrkans minskade auktoritet och slopandet av varningsgraden inför 
domkapitlet tycks det ha skapats ett administrativt tomrum med en ökande osä-
kerhet över hur kyrkorådet skulle förfara med oeniga makar som inte kunde 
sämjas, och som kanske ändå inte ville skiljas. En konsekvens av detta tomrum 
blev sannolikt att det öppnades ett större utrymme åt oeniga makar att själva 
hitta lösningar på hur de skulle förfara med sina problem och hur de skulle fort-
sätta sitt äktenskap – tillsammans eller åtskilda. I fallet med Helena Sofia och 
Johannes från 1885 framgår emellertid att kyrkorådet, trots sitt till synes mins-
kade intresse av att disciplinera makarna till sammanlevnad, engagerade sig i 
hur makarna skulle lösa sin försörjning när de planerade att inte längre leva till-
sammans. Den minskade kontrollen över makars äktenskapliga sammanlevnad 
tycks alltså inte ha motsvarats av ett minskat intresse för hur de skulle försörja 
sig – och därmed för hur socknens utgifter skulle hållas nere.      

Av de analyserade fallen rörande äktenskaplig oenighet framträder att kyr-
korådet i Växjö stad och landsförsamling konstruerade den äktenskapliga 
osämjan och mäns våld mot hustrur som ett hot mot både äktenskapet, hus-
hållsordningen och den allmänna ordningen i lokalsamhället. Därutöver har vi 
sett att det även kunde betraktas som ett hot mot ekonomin – både hushållets 
och det vidare lokalsamhällets. Ibland skymtade också oenigheten och våldet 
som ett hot mot hustrurs hälsa och ytterst mot deras liv. När den äktenskapliga 
oenigheten och våldet definierades som sådana hot, och kyrkorådet på egen 
hand inte lyckades med sin föresats att undanröja dem, remitterades makarna 
vidare till nästa kyrkliga arena. Där, inför domkapitlet, finner vi dem då – för 
förnyade varningar och förmaningar till enighet och sämja. 
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V. ÄKTENSKAPLIG OENIGHET 
OCH VÅLD INFÖR  

DOMKAPITLET I VÄXJÖ STIFT 
I föreliggande kapitel undersöks fall av äktenskaplig oenighet och våld som 
hade remitterats från församlingar runt om i Växjö stift till domkapitlet/-
konsistoriet i Växjö. Fram till och med införandet av 1860 års förordning stad-
gade 1686 års kyrkolag att församlingsprästen hade i uppgift att hänskjuta fall 
av äktenskaplig oenighet till domkapitlen om hans egna förmaningar och var-
ningar inte haft avsedd verkan, och makarna framhärdade i oenighet. Som tidi-
gare framhållits syftade inte varningsgraderna vid äktenskaplig oenighet till 
skilsmässa, utan snarare till att få oeniga makar att försonas och återgå till en 
sammanlevnad i enlighet med den kristna äktenskapsideologin. För de makar 
som ändå framhärdade i sin strävan efter att tilldömas skilsmässa med oenighet 
som grund var prästens anmälan till domkapitlet och varningarna och förma-
ningarna inför konsistoriet ett nödvändigt steg. Innan vi kliver in i domkapitlet 
och till konsistoriets förhör med oeniga makar ges först ge en kort bakgrunds-
teckning av Växjö stift som undersökningsområde, samt en beskrivning av 
kyrkolagstiftningen och domkapitlets uppgifter och funktion.  

Växjö stift 
Växjö stift, som utgör avhandlingens undersökningsområde, inrättades omkring 
1170. Med undantag för de första årtiondena då även Finnveden och Njudung 
ingick, bestod Växjö stift enbart av folklandet Värend, som i sin tur utgjordes 
av fem härader: Allbo, Kinnevald, Norrvidinge, Konga och Uppvidinge. Under 
perioden 1555−1607 skedde det successiva överflyttningar av geografiska om-
råden från Linköpings stift till Växjö stift.666 

Vid undersökningsperiodens start 1810 var Växjö stift uppdelat på tolv så 
kallade kontrakt, varav sex fanns i Kronobergs län och sex i Jönköpings län. 
Till kontrakten i Kronobergs hörde Kinnevald, Allbo, Sunnerbo, Konga, Norr-
vidinge och Uppvidinge. Med ett mycket begränsat undantag låg hela Krono-
bergs län i Växjö stift. I Jönköpings län fanns kontrakten Tveta, Östbo, Västbo, 
Västra (Njudung), Östra (Njudung) och Vista. Övriga delar av Jönköpings län 
tillhörde Linköpings och Skara stift. Under perioden 1810–1880 skedde det 

––––––––– 
666    Historiskt - Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige, femte bandet, 1864 s 95 ff; Brilioth, 

1950, s. 15ff;  Hylander, 1950,  s. 189 f.;  Ullén, 2006, s. 99 f.; Åberg, 2007, s. 15 f.  
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inte några förändringar av stifts- eller kontraktsindelningen inom Växjö stift. 
Det innebar att stiftet fortfarande var indelat i sammanlagt 12 kontrakt 1880. 
Sammanslagningen av Växjö och Kalmar stift skedde först år 1915.667  

Hur befolkningsutvecklingen såg ut i Växjö stift, uppdelat på kontraktsnivå, 
kan vi se av tabellen nedan: 
 
Tabell 4 Befolkningsutvecklingen i Växjö stift 1810–1880 uppdelad på  
kontrakten 
 

Folkmängd Kontrakt  
1810 1880 

Förändring 1810–1880 (%) 

Kinnevald 11555 25830 + 124 
Allbo 17165 34576 + 101 
Sunnerbo 21842 43355 + 99 
Konga 16940 31652 + 87 
Norrvidinge 6856 8871 + 29 
Uppvidinge 14780 24180 + 64 
Tveta 14648 36144 + 147 
Östbo 14201 23109 + 63 
Västbo 16389 30409 + 86 
Västra (Njudung) 17956 30801 + 72 
Östra (Njudung) 16739 24805 + 48 
Vista 6404 9959 + 36 
Totalt 175475 323691 + 85 
 
Källa: Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, A) Befolkningsstatistik 1880 s 118 
och 147ff. 
 
Under avhandlingens 70 år långa undersökningsperiod ökade sålunda stiftets 
befolkning med 85 procent. Den största folkökningen fanns i Tveta kontrakt, 
där staden Jönköping ingick, medan den näst största befolkningsökningen ägde 
rum i Kinnevalds kontrakt, som inkluderade Växjö stad. Den näst lägsta pro-
centuella ökningen av folkmängden hade Vista kontrakt, där Växjö stifts tredje 
och minsta stad, Gränna, var belägen. 1880 innehöll Växjö stift nämligen fort-
farande enbart tre städer. Att kontrakten som innehöll Jönköpings och Växjö 
städer hade den största ökningen av befolkningen i stiftet kan delvis relateras 
till att folkmängden i Sveriges städer började växa snabbare till följd av att ur-
baniseringsprocessen gick in i ett mer intensivt skede. Detta skedde parallellt 
med industrialiseringen.668 

––––––––– 
667    Virdestam, band II−VII, 1927−1932; Larsson, 1972, s. 109; Åberg, 19999, s. 391; Wångmar, 

2007, s. 57–110.  
668    Nilsson, Lars, 1989.  



 199

Vid undersökningsperiodens början hade den pietistiskt (gammalpietistiska) 
influerade väckelsen börjat få ett genomslag i Växjö stift. Det var fråga om en 
gammalkyrklig och inomkyrklig väckelse. Denna väckelse kan inte minst be-
traktas som en reaktion mot den traditionella kollektivistiska fromheten i en-
hetskyrkan. I kontrast till denna prioriterade den gammalkyrkliga väckelsen en 
ökad religiös självständighet för den enskilde individen. På sikt kom detta att 
förändra det religiösa livet i stiftet, men ännu var det fortfarande fråga om en i 
grunden kyrkolojal förändring.669 

Från 1840-talet fick den så kallade nyevangeliska väckelsen fotfäste inom 
Växjö stift. Etableringen ägde främst rum i stiftets nordliga del, det vill säga 
den del som var belägen i Jönköpings län, men även i Sunnerbo härad i den 
västra delen av Kronobergs län. Som centrum för denna rörelse utvecklades så 
småningom Jönköpings stad. Kort sagt var ett utmärkande drag för den ny-
evangeliska väckelsen bland annat predikningar av lekmän, etablerandet av 
söndagsskolor och litteraturspridning genom kolportörer.  

En förklaring till att Jönköpingsområdet blev bas för denna rörelse var san-
nolikt det geografiska läget i stiftets periferi sett utifrån ett Växjöperspektiv, där 
stiftet hade sitt administrativa centrum med domkyrkan. Med en större möjlig-
het till influenser från Stockholm med omnejd och genom ett större genomslag 
för industrialiseringen i den norra delen av stiftet genomgick samhället som 
helhet större förändringar än i Kronobergs län. Biskoparna i Växjö stift hade 
dessutom en nästan genomgående negativ inställning till den nyevangeliska 
väckelsen, vilket ledde till ett motstånd och ibland starka motsättningar. Trots 
det fanns det emellertid präster i stiftet som intog en betydligt mer försonlig in-
ställning till väckelserörelsen och sålunda försökte verka i en mer ekumenisk 
riktning. Dessa strävanden försvårades därför av stiftsledningens hårda linje i 
frågan men väckelserörelsen utmynnade likväl i bildandet av ett flertal olika 
frikyrkor/samfund.670 

Ett annat utmärkande drag för utvecklingen inom Växjö stift under den i 
avhandlingen studerade perioden är Esaias Tegnérs insatser som biskop under 
åren 1824–1846. Två förändringar som särskilt kan framhållas under Tegnérs 
tid som biskop var dels skolväsendets utveckling, dels det stora antalet ny-
byggda kyrkor som tillkom. Tillkomsten av nya kyrkor kan delvis kopplas till 
den ovan berörda befolkningsökningen, men både avseende kyrkbyggandet och 
skolväsendets utveckling var även Tegnér en starkt pådrivande kraft.671 

Kyrkolagstiftningen 
Kyrkolagen från 1686 kan sägas vara slutpunkten på en 100 år lång period av 
religiös, politisk och kyrkorättslig utveckling i Sverige. Ett viktigt syfte med 
––––––––– 
669    Larsson 1972 s 90f.; Åberg 2007 s 62–76. 
670    Larsson, 1972, s. 102–108; Johansson, Lennart, 2006, s. 271 ff.; Åberg, 2007, s. 81–94.  
671    Larsson, 1972, s. 97 ff.; Larsson, Olle, 2006, s. 211 ff.;  Åberg, 2007, s. 76 ff. 
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lagens tillkomst var att harmonisera kyrkolivet i de olika stiften till större en-
hetlighet. Lagen bidrog också mycket riktigt till att skapa en gammalluthersk 
enhetskyrka, där befolkningen var mer eller mindre fast övertygad om att Gud 
härskade över landets utveckling och över de enskilda individernas liv. Detta 
synsätt utgick främst från Hustavlan i den Lilla Katekesen, som baserades på 
olika bibelspråk. I Hustavlan gjordes en uppdelning av befolkningen i tre stånd: 
kyrkoståndet (lärare och åhörare), politikerståndet (överhet och undersåtar) och 
hushållsståndet (föräldrar och barn respektive husbönder och tjänstefolk). Hus-
tavlans ståndsindelning gällde en uppdelning i funktioner, där en och samma 
person kunde tillhöra flera stånd.672  

Inom respektive stånd fanns två hierarkiskt ordnade grupper: de som var ut-
sedda av Gud att styra och deras underlydande. Kyrkohistorikern Hilding Plei-
jel har hävdat att detta var en självklar ordning för alla, ifrågasatt av ingen som 
levde i ”Hustavlans värld”, från reformationen till 1800-talet.673 Att hustavlan 
som en världsbild omfattade alla och var dominerande under flera hundra år har 
dock ifrågasatts.674 Historikern Eva Österberg menar att kyrkans ambitioner att 
lära ut treståndsläran inte självklart resulterade i att den omfattades av den folk-
liga kulturen.675 På liknande sätt menar historikern Peter Aronsson att kyrkans 
ihärdiga undervisning om läran antyder att dess världsbild inte var obestridd.676 

Under ståndsriksdagen hade inte kyrkan, företrädd av prästeståndet, någon 
vetorätt vid beslut om kyrkolagsfrågor. Kyrkolag var likställd med allmän civil- 
och kriminallag. Det innebar att den stiftades, ändrades och upphävdes genom 
ett sedvanligt majoritetsbeslut i riksdagen, där minst tre av de fyra stånden fat-
tade samstämmiga beslut. Det förekom dock att Konungen enbart lät präste-
ståndet yttra sig över kyrkliga ärenden som låg inom det administrativa lag-
stiftningsområdet, där Kungl. Maj:t fattade de slutliga besluten.677 Däremot fick 
prästeståndet i ett senare skede i princip vetorätt i fråga om prästprivilegierna. 
Från 1720 års regeringsform hade den omfattat tillkomsten av nya privilegier 
och genom 1751 års kungaförsäkran utsträcktes den till revideringar av redan 
befintliga privilegier. Även ridderskapet och adeln hade för övrigt samma veto-
rätt för sina privilegier. Prästprivilegierna reglerade bl.a. delar av sockensjälvs-
tyrelsen.678  

Den nya ordningen med att en ändring av kyrkolag krävde samtycke från 
kyrkan tillkom vid representationsreformen år 1866. Det innebar att kyrkolag 
stiftades, ändrades eller upphävdes gemensamt av Kungl. Maj:t och riksdagen 
samt med samtycke från det år 1863 inrättade kyrkomötet. Kyrkomötet bestod 

––––––––– 
672   Normann, 1948, s. 5 f.; Pleijel, 1986, s. 61−77;  Selander, 2003, s. 28 f.  
673   Pleijel, 1951, s. 20.  
674   Se t. ex. Harnesk, 1986, 1987.  
675   Österberg, 1995, s. 187.  
676   Aronsson, 1992, s. 171 ff.  
677   Schalling, 1944, s. 101.  
678   Ahrén, 1962, s. 100−107. 
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dock inte enbart av präster, utan till hälften av lekmän. Det nyinrättade kyrko-
mötet kan delvis betraktas som ett substitut för prästeståndet i riksdagen. Dess-
utom fungerade det som kompensation för att prästerna blev av med sin garan-
terade representation i riksdagen.679 Prästeståndet i riksdagen var inte tillfreds 
med att bara få ett kyrkomöte med vetorätt, utan hade önskat att kyrkomötet 
skulle få hela beslutanderätten över kyrkolagsfrågor – utan medverkan från 
Kungl. Maj:t och riksdagen. Likväl är det möjligt att inrättandet av kyrkomötet 
bidrog till att prästeståndet accepterade ståndsriksdagens avskaffande och 
övergången till ett tvåkammarsystem.680  

Domkapitlet 
Domkapitlen i de svenska stiften tillkom första gången under 1200-talet och 
begränsade biskopens personliga maktutövning. Efter hand kom biskopen och 
domkapitlet att balansera varandra som två separata aktörer. I domkapitlet in-
gick framförallt präster verksamma vid domkyrkan.681  

Reformationen innebar att domkapitlens makt beskars och de upphörde se-
dan temporärt. Vid riksdagen i Norrköping år 1604 beslöts att domkapitlen 
skulle bestå av biskopen, kyrkoherden (sedermera domprosten), skolmästaren, 
sysslomannen, teologie lektorn och konrektorn. Bland domkapitlets uppgifter 
fanns att tillsätta prästtjänster i de konsistoriella pastoraten i stiftet, att utfärda 
disciplinära bestraffningar av prästerskapet, att medla vid tvister mellan präster 
och vid motsättningar mellan präst och församlingsmedlemmar samt att ha det 
yttersta ansvaret för frågor om äktenskap och kyrkotukt. Senare blev även skol-
frågor ett ansvarsområde av betydelse.  

I Västerås stift gjordes domkapitlet år 1623 identiskt med gymnasiets lärar-
kår, förutom att biskopen och kyrkoherden självklart ingick. Eftersom alla lära-
re vid gymnasiet inte var prästvigda blev domkapitlet sålunda inte längre ett 
organ som endast bestod av präster, utan även lekmän. Vid denna tidpunkt var 
inte domkapitlen i landets stift enhetligt sammansatta, utan det förekom att för-
samlingspräster fick ta plats i kapitlet. I Uppsala ärkestift var exempelvis dom-
kapitlet nära knutet till universitetets teologiska fakultet. I anslutning till infö-
randet av 1687 års kyrkolag tillkom en särskild förordning om domkapitlen och 
dess sammansättning. Den regerande kungen, Karl XI, såg dock egentligen 
domkapitlen mer som en domstol än som en styrelse för ledning av ett kyrkligt 
stift. Domkapitlen kunde därför ses som underställda både kungen och den 
världsliga makten. Enligt förordningen blev lektorskapitlet den normala sam-
mansättningen.  

I stiftsstäder med universitet behölls det akademiska inslaget i domkapitlet, 
där kapitlet bemannades av biskopen och professorer vid universiteten. De öv-
––––––––– 
679   Jarlert, 2001, s. 209.  
680   SFS 1863:61 ;  Palmqvist, 1984, s. 41. 
681   Martling, 1992, s. 140; Lennartsson, 1999, s. 35 f.   
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riga domkapitlen bestod utöver biskopen av domprosten – som nu återkommit i 
kapitlet och som även var vice ordförande – samt av lektorerna vid gymnasiet. 
En förändring var också att en del av domkapitlens ärenden som ansågs vara av 
mer världslig art överfördes på hovrätterna. År 1762 utfärdades det en förord-
ning som innebar ett förbud för icke prästvigda lektorer att ta plats i domkapit-
len. Denna ordning bestod fram till 1779, då det åter blev möjligt för lektorer 
som inte var prästvigda att bli medlemmar av domkapitlen. Detta medförde att 
icke prästvigda (lekmän) i allmänhet fick en majoritetsställning i stiftens dom-
kapitel.682 

Växjö stift var ett av stiften där domkapitlet utgjordes av biskopen, dom-
prosten och lektorerna vid gymnasiet. Detta gällde sålunda även under den un-
dersökningsperiod på 1800-talet som föreliggande avhandling behandlar. Av 
Växjö stifts herdaminne framgår att det förekom att lektorer med plats i dom-
kapitlet senare avancerade till domprost och/eller biskop. Ett sådant exempel 
var Christofer Isac Herlin, som blev lektor 1816, inträdde i domkapitlet 1818, 
och slutligen var biskop under åren 1847–1860. Ett sådant förfaringssätt kunde 
bidra till såväl att tillvarata erfarenhet och till att skapa kontinuitet i domkapit-
lets ämbetsutövning. Andra lektorer, tillika medlemmar av domkapitlet, ut-
nämndes istället till kyrkoherdar i stiftets pastorat, vilket medförde att de inte 
längre kunde sitta kvar i domkapitlet. Från detta fanns dock undantag för den 
lektor som blev kyrkoherde i ett prebendepastorat nära stiftsstaden, som kunde 
kvarstå som ledamot i domkapitlet. Förordningen från år 1779 om att icke 
prästvigda lektorer åter fick bli ledamöter av domkapitlet fick direkt genomslag 
i Växjö stift, då bl.a. lektorer i naturvetenskapliga ämnen åter inträdde i kapit-
let.683 

Utgångspunkter för studien 
I kapitlet fokuserar jag primärt på Växjö domkapitels behandling av äkten-
skapsmål rörande äktenskaplig oenighet under perioden 1810–1860.684 Eftersom 
utdrag ur kyrkorådets protokoll infogats i domkapitelprotokollen i de flesta fall 
under den senare delen av perioden, 1850–60, kommer jag i viss mån även här 
att beakta hur oenighet och våld beskrivs och behandlas på denna mer lokala 
kyrkliga arena. Sålunda är det inte ett helt renodlat domkapitelperspektiv som 
är för handen, trots att domkapitlets material utgör kapitlets ingång till studiet 
av äktenskaplig oenighet och våld. Före förhöret i domkapitlet tog vid inledde 
––––––––– 
682    Martling, 1992, s. 142 ff; Andrén, 1999, s. 51 f.; Montgomery, 2002, s. 39 ff , 156 f .; Martling, 

2008, s. 142 f. 
683    Arcadius, Franzén och Zetterqvist , 1921; Virdestam, 1927, s. 163.  
684   Jag har gått igenom samtliga ärenden i Växjö domkapitels protokoll under perioderna 1810–1815, 

1829–1833 och 1850–1860. Slutpunkten för studien 1860 motiveras av införandet av 1860 års för-
ordning om skilsmässa, som bland annat medförde att varningsgraden inför domkapitlet slopades. 
För en undersökning av den politiska processen i ståndsriksdagen bakom införandet av förordningen 
se kap. 6.     
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ordföranden alltid med att läsa upp det insända protokollet från kyrkorådets ti-
digare förhör med makarna. Kyrkorådsprotokollen fick därigenom en stor be-
tydelse för konsistoriets förförståelse av fallet och blev en gemensam utgångs-
punkt för deras fortsatta förhör och beslutsfattande. De relativt kortfattade och 
summariska domkapitelprotokollen ger ett intryck av att förhören med oeniga 
makar under perioden var ganska korta och effektiva.   

Gemensamt för samtliga fall av äktenskaplig oenighet som studerats under 
perioden är att de alla, på ett eller annat sätt, innehåller inslag av äktenskapligt 
våld. Jag har således valt ut de fall där domkapitlet behandlade fall som mer el-
ler mindre explicit innehöll våld. I flera av fallen anklagades makar för ”olåt”, 
”otidigheter”, ”hårdhet” och ”slagsmål” vilket kan förstås som att de brukat fy-
siskt våld, men också ett oönskat verbalt uppförande och ett strängt förhåll-
ningssätt. I min läsning av materialet har jag försökt att belysa olika aspekter av 
detta våld. Dessa rör sig bland om annat våldets gränser, våldets legitimitet och 
olika slags våld; hot om våld, fysiskt våld, sexuellt och verbalt våld. 

I mitt sökande i domkapitlets protokoll efter förhör med oeniga makar har 
alltså det äktenskapliga våldet utgjort sökljuset för mitt urvalsförfarande. Som 
vi sett i det föregående kapitlet har emellertid fler teman utkristalliserat sig vid 
min genomgång av det kyrkliga materialet, eftersom våldet nästan aldrig stod 
för sig självt i berättelserna om äktenskaplig oenighet. Snarare är det en mängd 
olika konfliktlinjer som skär genom dessa oeniga och våldspräglade äktenskap, 
och som på olika sätt flätas in i berättelserna på den kyrkliga arenan. Min avsikt 
har varit att försöka ge en mer komplex bild av det äktenskapliga våldet genom 
att sätta in det i sitt sammanhang, där även andra ”misshandlingar” och konflik-
ter mellan makarna får betydelse för hur våldet tolkas och hanteras, samt för 
hur män försöker urskulda sig eller rättfärdiga sitt våld, och hustrur försöker få 
omgivningen att fördöma det. Således har jag strukturerat fallen ur domkapi-
telmaterialet utifrån hur kyrkoråden definierade äktenskaplig oenighet och våld 
som ett komplext problem, som: ett hot mot allmän ordning, ett hot mot eko-
nomi och ett hot mot liv samt som ett hot mot den rådande könsordningen – 
mot manligheten.   

Äktenskaplig oenighet och våld som hot mot allmän 
ordning 

…i församlingen stor förargelse åstadkommit… 
Som visats av flera fall i föregående kapitel, från kyrkorådet i Växjö, var äkten-
skapet vid denna tid inte någon privatsak. Redan före oeniga makar ställdes in-
för domkapitlet att varnas och förmanas hade de varit föremål för lokalsamhäl-
lets ingripanden på olika sätt. Ibland anmälde makarna själva – vanligen hust-
run – släktingar eller kringboende äktenskapliga missförhållanden i lokalsam-
hället till församlingsprästen. Om hans varningar inte hjälpte ålåg det honom 
att sammankalla kyrkorådet för förnyade varningar. Makar kunde också anmä-
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las av sockennämnden till kyrkorådet, om deras oenighet till exempel ansågs 
skapa oreda och ”förargelse” i församlingen.685  

Kyrkorådsprotokollens många vittnesmål från bland andra kringboende och 
grannar kan tolkas som ett uttryck för att den rurala kontext där fallen av äkten-
skaplig oenighet och våld ägde rum var präglad av en stark social kontroll. Det 
fanns en närhet mellan människor, såväl socialt som rumsligt, som medförde 
att de hade stor insyn i varandras liv. Enligt vissa historiker var denna sociala 
kontroll bland annat till gagn för dåtidens kvinnor som därigenom skulle ha 
haft en större rättssäkerhet när de utsattes för äktenskapligt våld. Exempelvis 
menar historikern Nancy Tomes utifrån en engelsk kontext att minskningen av 
antalet domar över hustrumisshandel under perioden 1840–1890 delvis kan 
förklaras med förbättrade boendeförhållanden för arbetarklassen. Dessa ledde i 
sin tur till en minskad insyn i privatlivet, en korresponderande minskning av 
den sociala kontrollen i lokalsamhället, och därmed en minskad benägenhet hos 
offren att anmäla. En annan del av förklaringen finner hon i de tilltagande 
skamkänslor som därmed kom att omgärda kvinnomisshandel, parat med hust-
rurs större ekonomiska beroende av män.686 

I likhet med många andra oeniga makar hamnade Jonas Peter Johansson och 
Eva Stina Zachrisdotter inför domkapitlet för att de av olika skäl inte förmådde 
att leva upp till samtidens föreställningar om ett gott äktenskap. Genom sina 
handlingar och beteenden definierades de av personer i sin omgivning, och 
sannolikt av sig själva, som oeniga makar. Genom begreppet oenighet gavs 
våld, fylleri, slöseri och andra äktenskapliga missförhållanden mening. Både 
makarna själva och människor i lokalsamhället hade framfört klagomål rörande 
olika aspekter av denna oenighet och med hjälp av prästen och sockennämnden 
initierat ett möte för att ställa förhållandet till rätta. Innan makarna hamnade in-
för domkapitlet hade de således ställts till svars för sin sammanlevnad inför 
sockennämnden, prästen i byn, kyrkorådets män och tillkallade vittnen. Även 
familj och anhöriga hade involverats i de äktenskapliga missförhållandena. När 
behandlingen av oenigheten inte fick önskat resultat kallades makarna att infin-
na sig inför domkapitlet i Växjö för att ta emot förnyade varningar och förma-
ningar.687  

På frågan vid första inställelsen hos domkapitlet om anledningen till att oe-
nigheten fortsatt – trots försoningen inför kyrkorådet – uppgav Jonas Peter att: 
”hustrun gav honom varjehanda förargelser, var missbelåten och att hon från 
början vållat oenigheten”. Han hoppades inte längre på någon enig samman-
levnad med henne, utan yrkade istället på skilsmässa. När så makarna kallades 
inför domkapitlet en andra gång, i slutet av samma månad, hade konsistoriets 
män beslutat att hänvisa målet till den världsliga rätten, för vidare rannsakning 
––––––––– 
685   Se t. ex. VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851 03 26, Fol. 139 (EIII:241). 
686   Tomes, 1978, s. 338 ff; se även forskningsläget, kap. 3.  
687   VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851 04 09, § 29; VaLa, AI:117, 18551 04 30, fol 

222. 
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och eventuella böter. Av detta blev emellertid inget då makarna anmälde skrift-
ligt att ”de numera ingått förlikning och att stridigheter dem emellan upphört”. 
Därmed beslutade domkapitlet att ”låta saken bero”, samt att skicka ett proto-
kollutdrag över sitt beslut till pastorsämbetet i Näshult.688 Skälet till att försam-
lingsprästen skulle meddelas om makarnas försoning var att det därefter var 
hans uppgift att övervaka att makarna verkligen höll sina löften, och fortsatte 
sin sammanlevnad utan osämja.689 Kontrollen av makarnas sammanlevnad flyt-
tades därmed åter ned till lokalsamhällets nivå.690         

Trots de starka normerna för äktenskap och bilden av makarna som ett kött 
genom giftermålet framgår av protokollet att såväl grannar som vänner hade 
uppmanat Eva Stina att flytta från Jonas Peter vid ett par tillfällen. Omgivning-
ens uppmaningar kan dels tolkas utifrån en strävan att upprätthålla den sociala 
kontrollen, ordningen och stabiliteten i lokalsamhället, dels som ett sätt att vär-
na om hustruns och barnens säkerhet och välbefinnande. Båda motiven var gil-
tiga och utesluter inte varandra. Snarare kan omsorgen och kontrollen ses som 
två sidor av samma mynt, där motivets dubbelhet fungerade förstärkande i rikt-
ning mot ett ingripande. Omgivningens uppmaningar till Eva Stina om att läm-
na Jonas Peter kan också ses som exempel på att människor i omgivningen 
ibland ansåg att hustrur skulle lämna misshandlande makar snarare än att un-
derkasta sig deras våld – trots att det var lagstridigt.691  

Efter att Eva-Stina flyttat ifrån Jonas Peter hade han, enligt protokollet, 
”halvnaken och slöad till kropp och själ återkommit och sökt förening”. Hans 
försoningsförsök hade dock alltid misslyckats. Beskrivningen av hur mannen 
kommer tillbaka till hustrun är en bild av en misslyckad omanlig man, far och 
husbonde som både materiellt och statusmässigt förefaller ha förlorat sin posi-
tion och sitt anseende – i såväl hushållet som lokalsamhället.692  

Som i så många andra fall kan vi konstatera att Jonas Peters våld varken in-
tar en plats som den enda eller viktigaste aspekten av makarnas oenighet. Det 
bäddas istället in i andra problem som fylleri, ekonomiska problem, slöseri etc. 
Trots att hustrun till synes utsatts för grovt våld och hot från mannens sida är 
våldet relativt vagt beskrivet i både kyrkorådets och domkapitlets protokoll. 
Hustrun förefaller inte heller ha betraktats som helt ansvarsfri från det våld hon 
utsatts för, vilket bland annat framgår av att hon på fråga från kyrkorådet ”er-

––––––––– 
688   VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851-04-09, § 29; VaLa. AI:117, 1851-04-30, fol. 

222. 
689   Nylander, 1961; jfr. Lennartsson, 1999.  
690   För andra exempel på makar som försonades och där domkapitlet i sitt beslut uppdrog åt försam- 

lingsprästen att övervaka att de höll sina löften om en enig sammanlevnad, VaLa, Växjö domkapitels 
protokoll, AI:86, 1812, § 83, s. 166; § 22, s. 345;  AI:105, den 15 maj 1833, § 18;  AI: 123, den 11 
novemmber, § 5.   

691   Jfr Bailey som för 1700-talets brittiska förhållande finner ”scattered evidence that people thought 
women should leave abusive partners rather than act submissively”, Bailey, 2003, s. 136.  

692   VaLa  AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851 04 09, § 09; VaLa AI:117, 1851 04 30, fol 222.  
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känner sig icke kunnat fördraga hans förhållande med orubbligt tålamod”.693 
Svaret synliggör de förväntningar som fanns på hustrur att bemöta sina makar 
och deras beteende med stor fördragsamhet och lydnad. När de inte ansågs ha 
gjort det riskerade de helt eller delvis att tillskrivas ansvaret för oenigheten, och 
därmed för det våld som mannen utsatte dem för. Synsättet ligger i linje med 
den tidigare forskningens resultat samt med vad som stadgades i 1686 års 
Kyrkolag om hat, vrede och bitterhet mellan makar som övergått till slagsmål 
och olåt, där båda makarna könsneutralt förutsattes vara lika skyldiga, utan 
hänsyn till den äktenskapliga hierarkin och skillnader i makt- och kroppsresur-
ser.694  

Som Lindstedt Cronbergs analys visar skiljde formuleringarna i kyrkolagen 
och 1734 års giftermålsbalk rörande äktenskaplig oenighet inte ut våldshand-
lingar och fysiskt våld från andra uttryck för hat och bitterhet. Tillika försvåra-
de lagtexternas användning av begrepp som osämja och oenighet och deras re-
lationella karaktär andra tolkningar än den som utgick från att felet låg hos 
båda makarna och i själva relationen.695 Lagtexternas osynliggörande av våldet, 
och betoningen av osämjans ömsesidiga karaktär var därmed problematisk när 
det gällde kyrkorådets och domkapitlets bedömningar av äktenskapligt våld.  

…mannen vore hård emot henne och barnen… 
I flera av fallen om äktenskaplig oenighet som rannsakas inför domkapitlet 
hänvisar i synnerhet hustrur till hur oenigheten innefattar både makens våld 
mot dem själva och mot eventuella barn. På vilket sätt barnen anses bli påver-
kade av föräldrarnas oenighet varierar emellertid trots att det i flertalet av fallen 
går att skönja en oro – hos såväl mödrar som prästerskap – för att barnen kan ta 
skada genom vanvård och brist på en god och moraliskt föredömlig uppfost-
ran.696 I hustru Inga Sofia Nilsdotters brev till domkapitlet framkommer denna 
oro tydligt när hon – jämte målande beskrivningar av det våld och tyranni hon 
själv utsätts för – pekar på vilka konsekvenser mannens uppförande anses kun-
na få för deras barn: 
 

Johannes Gummessons ursinnighet ofta nog, i närvaro av hans hemma-
varande medförda hustru sammanavlade omyndiga barn, framkallas 
uppträden av så avskyvärd och hemsk beskaffenhet att det nödvändigt i 

––––––––– 
693   VaLa  AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851 04 09, § 29; VaLa AI:117, 1851 04 30, fol 222.  
694   Lilierquist, 2001, s. 107 f, Lindstedt Cronberg, 2004, s 94 f; 2009, s. 113 f. 
695   Lindstedt Cronberg, 2004, s. 94 f;  2009, s. 49 ff.  
696   Ett exempel på hur domkapitlets förmaningar till oeniga makar uttryckligen kunde inbegripa ma-

karnas barn framträder i ett domkapitelförhör från 1857. I sina varningar uppges biskopen ha ”erin-
rat” de oeniga makarna om ”huru olyckliga följder deras okristliga sammanlevnad skulle hava för de-
ras barn”, VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:123, 1857-02-25, § 3.    
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längden måtte förstöra all vördnad för fadern och därjämte måhända hos 
dem själva grundlägga depravation697 och sedeslöshet.698 

 
Hustrun oroar sig sålunda inte enbart för den omoral och sedeslöshet barnen 
kan utveckla på grund av de uppträden mellan föräldrarna som de tvingas be-
vittna under sin uppväxt. Lika allvarligt tycks det vara att samma erfarenheter 
även anses leda till att de på sikt förlorar vördnad och respekt för sin far – något 
som helt stod i strid med den patriarkala hushållsideologin, baserad på bland 
annat det femte budet om att hedra sin fader och sin moder. På så sätt betrakta-
des barnens exponering för faderns våld mot modern ytterst som ett hot mot 
moral och samhällsordning och inte mot deras egen trygghet och välbefinnan-
de.  

I ett annat fall framhålls hur hemmansägaren Jon Petersson brister i sina fa-
derliga omsorger genom att han, enligt hustrun, ”i början av detta året utdrev 
sin äldste son ur föräldrahuset och sedemera icke tillåtit honom dit återkom-
ma”.699 En annan hemmansägare, Jonas Jonasson, far till 4 barn uppges av sin 
hustru ”ha visat stor hårdhet mot sina barn, så att de aldrig kunnat vara hemma 
sedan de blivit konfirmerade”.700 Huruvida männen tillfogade sina barn fysiskt 
våld framgår inte, och domkapitlet utreder det inte närmare, åtminstone inte 
vad vi kan se av protokollen. Männens agerande som fäder framställs emeller-
tid i båda fallen som ett problem för hustrurna, som önskade upprätthålla en re-
lation till sina barn även efter att de blivit vuxna och flyttat hemifrån. Bortsett 
från de emotionella och existentiella aspekter som en sådan önskan kan rymma 
förefaller den också rimlig mot bakgrund av att en god ålderdom för de flesta 
fordrade stöd och hjälp från vuxna barn.701 Uteblev de vuxna barnens stöd på 
grund av att mannen drivit bort dem ur hemmet kunde alltså våldet slå tillbaka 
mot honom själv och på sikt utgöra ett hot mot hans egen existens.  

I flera andra fall är det ett direkt fysiskt våld som står i fokus för barnens in-
blandning i föräldrars oenighet. Ibland figurerar barnen som vittnen till våldet, 
men ibland även som offer. Så uppger exempelvis hustrun Ingrid Maria Jonas-
dotter att oenigheten i äktenskapet med hennes make brukaren Johan Bengtsson 
orsakats av att ”mannen misshandlade såväl henne som barnen, eller unnade 
dem varken kläder eller föda”.702  

Utifrån hustruns påstående var barnen dubbelt utsatta då de utsattes både för 
fysiskt våld och för vanvård. Som vi sett tidigare hänvisade hustrur inte sällan 
––––––––– 
697  Depravation: ”vbalsbst. Till depravera, särsk. motsv. d. o. 2: försämring i moraliskt l. estetiskt hän  

seende (i sht framkallad af rådande åskådningar l. tidsströmningar l. andra yttre inflytelser); tillstånd 
af moraliskt fördärf l. estetisk förskämning, sedefördärf, förskämd smak o.d.”, http://g3. spraakda-
ta.gu.se/saob/. 

698   VaLa, AI:117, § 3, 1851 06 27, fol. 379 (EIII:241). 
699   VaLa, AI:116, § 1, 1850 04 10, fol. 176.  
700   VaLa, AI:125, § 2, 1859 05 25. 
701   Se t.ex. Odén 2000.         
702   VaLa, AI:126, § 6, 1860 01 11. 
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till barnen när hushållets försörjning äventyrades genom mannens agerande. 
Trots att det i berättelserna om oeniga makar förekommer beskrivningar av hur 
barnen involveras i oenigheten och våldet som en aspekt av den, är det sällan 
primärt barnen eller mannens våld mot dem som står i fokus. I ett fall från 1812 
anklagar emellertid hustrun Elsa Persdotter sin man, Magnus Persson, från 
Nöbbeled för ”hårdhet emot hennes 2ne späda barn”. Av protokollet framgår 
inte att mannen riktade något våld mot henne själv, utan att det var barnen som 
han ansågs ”illa hantera”. Huruvida mannen använder fysiskt våld mot barnen 
framgår inte, men klart är att han passerat gränsen för hur strängt barnen borde 
fostras enligt hustrun.703  

Föräldrar kunde även bekymra sig över sina vuxna barn, och deras utsatthet 
för äktenskapligt våld.704 I ett ovanligt fall från 1830 inkom änkan Bengta An-
dersdotter med en skrivelse till domkapitlet, som handlade om hennes dotter 
Anna. Modern berättade inledningsvis att Anna blivit dömd för horsbrott, att 
hon var skild från sin förre man Magnus Jönsson, samt att hon gett sig in i ”en 
brottslig sammanlevnad” med en avskedad förstärkningskarl vid namn Anders 
Bladh. Av protokollet att döma var det den sista omständigheten som föranled-
de Bengtas kontakt med domkapitlet, dels för att anmäla att hennes dotter levde 
i synd med Bladh, och dels för att anmäla att Bladh utsatte hennes dotter för 
våld. Om Blads våld mot Anna berättade Bengta följande:  

 
[Bladh] med lock nu med våldsamma medel förmå bemälte Anna Nils-
dotter att hos sig kvarbliva, samt då hon begiver sig från honom åter-
hämta henne liksom hon vore hans lagvigda hustru, och därvid behandla 
henne med hårdhet, varpå Bengta anför som exempel och bevis ett upp-
träde av den 26 Maj förledet år, då Anna av Blad återhämtad från torpet i 
Sandvik i Tävelsås socken dit hon tagit sin tillflykt, under återvägen illa 
misshandlades, och Bengta anhållit att så väl behöriga brått och slag 
måtte vidtagas till lossande av hennes dotter från den brottsliga levnad 
som hon är tvingad att föra, som ock att Blads förhållande d. 26 Maj för-
ledet år måtte bliva lagligen undersökt till vilken undersökning hon i be-
svärsskriften uppger flera vittnen.705  
 

Av Bengtas berättselse framträder att hon vänt sig till domkapitlet för att avsty-
ra det våld och tvång hennes dotter utsattes för av Bladh. Till följd därav yrka-
––––––––– 
703   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:86 (1812), den 15 april 1812, § 1.  
704   Trots att hustrur var tvungna att själva anmäla hustrumisshandel efter införandet av 1861 års för-

ordning har jag funnit ett fall där en svärmor drar sin svärson inför rådhusrätten i Växjö för att hon 
blivit misshandlad av honom. I stämningen riktar hon även anklagelser mot svärsonen för ”den 
grymma misshandling” som han utsätter sin hustru – änkan Karlssons dotter – för, Dombok vid råd-
husrätten i Växjö 1871, AI:81, Mål nr. 96, Litt:wåld 96, den 15 maj 1871; jfr. Gordon som funnit att 
det ibland förekom att  föräldrar anmälde till SPCC:s att deras döttrar var utsatta för hustrumisshan- 
del, eller att deras söner var våldsamma mot sina hustrur, Gordon, 1989, s.276 ff.   

705   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:103 (1829–1830), 1830-05-19.   
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de hon dels på att domkapitlet skulle vidta åtgärder för att förhindra parets 
”brottsliga levnad”, dels på att Bladhs misshandel av dottern skulle anmälas till 
domstol. Skrivelsen upptas till största delen av det våld och tvång Bladh utövar 
mot Anna, och Bengtas motiv tycks vara att få ett slut på det med sin anmälan. 
Den inledande beskrivningen av dotterns skörlevnad, och framhävandet av 
hennes relation till Bladh som en synd bidrar emellertid till att problemet hu-
vudsakligen konstrueras som ett moraliskt och sedligt problem snarare än en 
brottslig handling.  

En rimlig tolkning till att sedlighetsproblematiken inramade skrivelsen är att 
den anpassades till den kyrkliga kontext som domkapitlet utgjorde, för att bätt-
re appellera till konsistoriets män så att de vidtog de föreslagna åtgärderna. I 
detta syfte hade även ett utlåtande från församlingsprästen fogats till Bengtas 
skrivelse, som intygade ”det olovliga och förargelseväckande förhållande som 
Bengta påstår finnas emellan hennes dotter och Blad”. Församlingsprästen in-
tygade också att han varnat både Blad och Anna för ”dess oanständiga sam-
manlevnad”, samt att: ”Bengta Andersson själv är ganska elak”. Enligt proto-
kollet tycks domkapitlet inte ha fäst sig vid prästens anmärkning över Bengtas 
anseende. Kort redovisas enbart domkapitlets beslut om att hänvisa ärendet till 
konungens befallningshavande, för vidare undersökning vid domstol. 706  

Huruvida det var tvånget och våldet som Bengta uppgav att Blad utsatte 
hennes dotter för, eller om det var deras omoraliska sammanlevnad som föran-
ledde domkapitlet att skicka ärendet vidare till domstol är oklart. Klart är emel-
lertid att fallet är det enda av de undersökta där domkapitlet anmälde mäns våld 
vidare till domstol. Oavsett om det var våldet, den syndliga sammanlevnaden, 
eller båda som domkapitlet betraktade som ett brott framgår av framställningen 
att Annas mor fäste uppmärksamhet vid bägge i sin berättelse. Hon nöjde sig 
inte med att kräva en varning från domkapitlets sida för att förhindra den 
”brottsliga levnad” som Bladh tvingade hennes dotter till, utan yrkade också på 
att hans bevittnade misshandel av henne skulle rannsakas i domstol. 

…mannen vore begiven på starka drycker, under rusigt tillstånd 
vore våldsam... 
 Precis som i tidigare historisk forskning om äktenskaplig oenighet och våld har 
alkoholen visat sig ha en central betydelse i många av de fall som här analyse-
rats, både från kyrkoråd och från domkapitel. Vanligt förekommande är att 
mannens våld mot hustrun förklaras med hans bruk av alkohol, och att det som 
i fallet med makarna Peter Olofsson och Eva Larsdotter var den så kallade 
”dryckenskapslasten” som ansågs orsaka oenighet inom äktenskapet. Som i de 
flesta fall var det hustrun som riktade anklagelser om fylleri mot sin man. I 
hennes förståelse var det alkoholen som orsakade oenigheten, och som bidrog 

––––––––– 
706   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:103 (1829–1830), 1830-05-19. 
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till att: ”mannen vore begiven på starka drycker, under rusigt tillstånd vore 
våldsam och genom begivenhet på denna last förstörde deras egendom”.707  

Med Eva Larsdotters formuleringar framträder en förståelse där alkoholen 
betraktas som primus motor i en lång konsekvenskedja av fylleri, våldsamheter 
och ekonomiska problem. Hennes uppfattning om roten till problematiken blir 
än tydligare när hon i förhöret inför domkapitlet bland annat ställde som villkor 
för en försoning att mannen ”borde avstå från bruket av brännvin”. Trots hust-
runs krav gav mannen sitt löfte med ett förbehåll: ”[han] sade sig väl inte kunna 
avsäga sig allt bruk av brännvin, men lovade att aldrig överlasta sig och, bemö-
ta henne med mildhet.”708 Mannens uttalande säger något om den stora betydel-
se som alkoholen hade i 1800-talets samhälle och kultur, samt uttrycker en 
medvetenhet om att han inte behövde bli nykterist för att framstå som en ansva-
rig husbonde och riktig man i domkapitlets ögon. Den framväxande nykterhets-
rörelsen i Sverige, där prästerskapet hade en tongivande roll, stod fortfarande 
på måttlighetens grund och fordrade inte total avhållsamhet från rusdrycker.709 
Sannolikt var det därför som domkapitlet nöjde sig med mannens löfte om att 
minska sin konsumtion av alkohol och inte begärde att han skulle sluta dricka 
helt.   

Alkoholen har en central plats även i Inga Nilsdotters brev till domkapitlet 
där hon kräver att ”vinna fullständig befrielse från [sin] makes gränslösa tyran-
ni och misshandling”. Som i flera andra fall konstrueras alkoholen också här 
som den grundläggande orsaken till äktenskaplig oenighet och våld. Om sin 
man påstod hustrun att:  
 

[han] icke kunnat förmås att tygla sitt i högsta måtto ofridsamma och 
ilskna sinne, utan genom inflytelser av nästan dagligen och till överflöd 
påtärd av starka drycker, hans hat och bitterhet emot mig blivit stegrade 
ända därhän att jag äventyrar liv och lemmar om vi fortfarande skulle bo 
tillsammans.710  

 
Det är sålunda alkoholen och en daglig överkonsumtion av drycken som är or-
saken till att mannen inte kan tygla sitt humör, enligt hustrun. I ett kausalt sam-
band tycks hon mena att hans alkoholmissbruk leder till en kontrollförlust som 
i sin tur för med sig ”hat och bitterhet emot henne” och ett upptrappat, till och 
med livshotande, våld.  

Även en annan hustru, Anna Håkansdotter, uppger i förhöret inför domka-
pitlet att oenigheten i hennes äktenskap med hemmansägaren Johannes Jonas-
son bland annat beror på alkoholen, eller med hennes egna ord på att: ”mannen 
––––––––– 
707   VaLa AI:118, § 4, 1852-12-01, fol. 646.  
708   VaLa, AI:118, § 4, 1852 12 01, fol 646.                                                
709   Se t ex Johansson, Lennart, 2002.  
710   VaLa, AI:117, § 3, 1851 06 27, fol 379 (EIII:241).                                                             
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är begiven på starka drycker”. Denna omständighet, menar hustrun, ”till en stor 
del förorsakar hans svåra sinnelag” samt att ”han överlastar sig så ofta han där-
till har tillfälle”.711 Till skillnad från fallet ovan ger Anna uttryck för en mer 
komplex syn på mannens svåra sinnelag och våldsamheter då hon menar att al-
koholen endast delvis – om än ”till en stor del” – är den bakomliggande orsa-
ken.  

Som tidigare forskning visat var – och är – det inte ovanligt att män hänvi-
sade till sitt alkoholbruk när de försökte förklara eller urskulda sig sitt våld mot 
hustrur.712 Alkoholen blev därmed ett försvar, och förklaring till en kontrollför-
lust som gjorde mannen otillräknelig och från sina sinnens fulla bruk. Det ana-
lyserade materialet visar att de tilltalade männen ofta försökte frånsvärja sig an-
svaret för sina våldshandlingar genom att skylla på alkoholen och sin berus-
ning. Att de så ofta tillgrep alkoholen som försvar antyder en medvetenhet om 
att den kunde fungera som ett medel för att bortförklara våld och få det att 
framstå som mindre allvarligt än om det utövats i nyktert tillstånd. Så erkände 
exempelvis före detta hemmansägaren att: ”han till en början varit skulden [till 
oenigheten] genom dryckenskap, men att hustrun sedermera givit anledning till 
osämjan”.713  

…så ogin och svår och även våldsam… 
Trots att de flesta fall rör mäns våld mot hustrur framträder som vi sett ovan 
ibland också anklagelser om mäns våld mot de gemensamma barnen och hust-
rurs våld mot makar. I beskrivningarna av mäns våldsamma karaktär framhåller 
hustrur ibland också att deras makar riktat våld även mot andra närstående.714 Så 
omtalas exempelvis att före detta hemmansägaren Sven Jansson, anklagad för 
hustrumisshandel, ”1846 blev […] dömd av Västbo häradsrätt till högsta 
kroppsstraff för övad våldsamhet mot sin egen mor”.715 I ett annat domkapitel-
förhör, med de oeniga makarna hemmansägaren Jon Petersson och Kerstin 
Svensdotter, där mannen anklagas för våldsamheter mot hustrun hänvisar skri-
varen kortfattat och drastiskt till kyrkorådsprotokollet om att ”[Jon Petersson] 
fick sin ena arm avbruten i slagsmål med sin egen bror”.716  

På liknande sätt som i fallet ovan kan tillägget förefalla oviktigt i samman-
hanget, men har sannolikt fogats till protokollet i kyrkorådet för att styrka hust-
runs våldsanklagelser inför domkapitlet, samt för att förstärka bilden av en 

––––––––– 
711   VaLa, AI:125, § 2, 1859-05-25; § 2, 1859-06-22. 
712   Se t.ex. Gordon, 1989, s. 264 ff.; Hearn, 1998, s. 107, 121 ff., 140 f. 
713   VaLa, AI:116, 1850 06 19, § 3. 
714   Se även fallet med makarna Peter Jöns Andersson och Kajsa Johansdotter nedan, där mannen jäm-

te ankagelser om grov hustrumisshandel även beskylls för att ha tillgripit fysiskt våld mot sin svärfar, 
samt för att ha slagit ihjäl grannskapets boskap, VaLa, Växjö domkapitels protokoll AI:105 (1833–
1834), den 21 augusti 1833, § 20. 

715   VaLa, AI:116, § 12, 1851-05-08, fol. 243. 
716   VaLa, Växjö domkapitels akter, EIII, fol. 176, 1850. 
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våldsam man som inte drar sig för att använda våld ens i nära relationer. Att 
misshandla en jämlike eller en underlydande sågs emellertid som mindre all-
varligt än om man tillfogade våldet en som var överordnad. I synnerhet var 
våld mot föräldrar, svärföräldrar eller husbönder länge omgärdat av stränga 
straff. Från att tidigare ha ökat började de anmälda våldsbrotten mot föräldrar, 
enligt Birgitta Odén, snabbt att minska under perioden 1850–1900. Med 1864 
års strafflag försvann emellertid våld och bannor mot föräldrar som en särskild 
brottskategori för att istället inkluderas som en försvårande omständighet vid 
misshandel.717  

Trots att de flesta av domkapitlets protokoll är relativt kortfattade i sina re-
dogörelser över äktenskaplig oenighet blir det möjligt att med bifogade utdrag 
ur kyrkorådets protokoll teckna en fylligare bild av våldet; hur det beskrivs, hur 
det legitimerades, var gränserna drogs, dess konsekvenser etc. I flera av fallen 
beskrivs våldets praktik mer eller mindre detaljerat genom direkta hänvisningar 
och beskrivningar av själva våldssituationen. Genom sådana utsagor blir det 
möjligt att analysera våldets gränser, det vill säga om och i så fall när männi-
skor ansåg sig föranledda att ingripa i våldssituationen.  

Exempel på hur gränser för illegitimt våld konstruerades inför domkapitel 
och kyrkoråd visar sig ibland genom vittnesmål från grannar, tjänstefolk och 
vänner. I ett till domkapitlet insänt kyrkorådsprotokoll omnämns att drängen 
Peter Magnusson vittnat om hur Jonas Peter Johansson ”ofta med tillgrepp av 
själva täljyxan eller andra redskap” hade varit våldsam och hotfull mot sin 
hustru och sina barn. Så hade även soldaten Berg, som vistats hos makarna sett 
Jonas ”med en hacka hota son och maka”.718  

Även i ett annat fall skildrade hustrun Johanna Gustavsdotter hur hennes 
man betett sig våldsamt: ”[n]är han blir ond, icke är vettig och att han våldsamt 
behandlat henne, kastat sten efter henne m.m.”719 Genom att lyfta fram mannens 
stenkastning gav hustrun ett exempel på hur hans våld kunde ta sig uttryck rent 
konkret, i handlingar. En annan tolkning är att tillgripandet av stenar som till-
hyggen nämns i protokollet tillsammans med ett ”m.m.” i syfte att visa på dels 
gravheten, dels omfattningen av mannens våld – något som i sin tur kan ha bi-
dragit till att avgränsa våldet inom det illegitimas råmärken.  

En majoritet av fallen innehåller emellertid endast mer övergripande och 
svepande beskrivningar av mäns våld, exempelvis genom formuleringar som 
att ”mannen behandlat henne våldsamt”720,”mannens våldsamma förfarande mot 
hustrun”,721 eller ”ett våldsamt uppförande emot henne”.722 I vissa av fallen 
framhålls en ”hårdhet” hos mannen som antingen står för sig självt eller kom-
––––––––– 
717   Odén, 1991, s. 191.  
718   VaLa, AI:117, § 14, 1851-03-26, fol. 139. 
719   VaLa, AI:121, § 25, 1855-03-07, fol. 120. 
720   VaLa, AI:120, § 2, 1854-03-01.  
721   VaLa, AI:120, § 1, 1854-03-22.  
722   VaLa, AI:123, § 3, 1857-02-25. 
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bineras. Ibland sägs till exempel att ”mannen emot henne varit hård och be-
handlat henne med våldsamhet”, att ”mannen emot henne varit hård och någon 
gång slagit henne” eller att mannen ”så hårt behandlade henne”. Den föränd-
ring som Andreas Marklund har funnit rörande beskrivningarna av mäns våld i 
uppländska domkapitelprotokoll från 1820- och 30-talen, i riktning mot mer ut-
förliga och detaljerade beskrivningar av våldet, redogörelser för tid och plats, 
tillvägagångssätt, tillhyggen etc. förmärks inte av protokollen från Växjö dom-
kapitel.723  

Här återkommer de klichéartade och formelliknande beskrivningarna av äk-
tenskapligt våld under hela perioden, blandat med mer ingående och detaljerade 
våldsbeskrivningar i vissa fall. Vad som tycks vara ett genomgående drag un-
der hela perioden är däremot att det är i de grövsta fallen av hustrumisshandel 
som våldet och kontexten för det skildras mest ingående och detaljerat. 

I vissa fall, som i det med Johanna Gustavsdotter ovan, var det hustrun själv 
som förstärkte allvaret och gravheten i mannens våldsanvändning genom att 
beskriva den mer utförligt och detaljerat. Hur berättelserna konstruerades är 
emellertid också beroende av hur de kyrkliga ämbetsmännen utformade sina 
frågor och vad de förde till protokollen.  

Äktenskaplig oenighet och våld kopplat till ekonomi 
och försörjning   

…om att använda sitt timliga goda… 
I fallet med makarna Jonas Peter och Eva Stina som refererades tidigare fram-
träder inför domkapitlet att mannen inte enbart varit våldsam på olika sätt utan 
även brutit mot sina försörjningsplikter gentemot hustru och barn. I det insända 
protokollet från kyrkorådet upplyser församlingsprästen om att Jonas Peter, 
trots att han åter satts under förmyndare, ”fortfar [han] att förstöra det som hu-
set skulle vara till nytta”. Bakgrunden uppges vara hans ”rådande begär efter 
starka drycker”, kopplat till hans ”dåliga handelsåtgärder och förskingring av 
det lilla [makarna] ägt”.724 Inbäddat i berättelsen om en våldsam och supig make 
och far finner vi således även en husbonde som inte uppfyller de förväntningar 
på försörjning som var kopplade till hans position som hushållsföreståndare. 
Genom sitt sätt att leva utsatte Jonas Peter inte bara sin hustru och sina barn för 
fysiskt våld utan även för ekonomiskt våld, när han uppgavs ha ”förhärjat det 
husliga välståndet”.725 Även i många andra av de analyserade fallen har de eko-
nomiska aspekterna en central roll i berättelserna om oeniga och våldspräglade 
äktenskap. Det är vanligt att ekonomiska problem, slöseri och konflikter gäl-

––––––––– 
723   Marklund, 2004, s. 50.  
724   VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851-03-26, fol. 139 (EIII:241).     
725   VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851-03-26, fol. 139 (EIII:241). 
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lande tillgång, distribution och kontroll över hushållsekonomin figurerar som 
inslag i berättelserna där de ibland också bestäms som orsak till mäns våld.   

En annan hustru som i förhöret inför domkapitlet anklagade sin man för att 
ha: ”behandlat henne våldsamt” beskyllde honom också för att han ”för henne 
förtigit deras ekonomiska ställning”.726 Beskyllningen antyder dels att hustrun 
ansåg sig ha rätt till insyn i makarnas ekonomi, dels att hon utgick från att 
domkapitlets män skulle vara av samma uppfattning. Hustruns anklagelser om 
att hon inte fått insyn i hushållsekonomin kan även tolkas som ett upplevt till- 
itsbrott där mannen underlåtit sig att vara ärlig och uppriktig mot henne vad 
gäller hans ekonomiska förehavanden, vilket i sin tur påverkade även hennes 
och barnens materiella trygghet. Att de ekonomiska aspekterna av oenighet och 
ett bristande försörjaransvar så ofta påtalas i kvinnornas berättelser inför dom-
kapitel och kyrkoråd tyder dels på att normerna för försörjarmanligheten var 
stark, men också på att en utsatt ekonomisk position kunde utgöra ett lika stort 
hot mot kvinnors och eventuella barns existens som mäns våld. Hushållets eko-
nomi och konflikter där våld på ett eller annat sätt interagerar med denna be-
skrivs ibland till och med som ett slags ekonomiskt våld, som i de allra flesta 
fall män utövar mot hustrur och barn.  

I ett annat fall från domkapitlet 1850 syns av ett kyrkorådsprotokoll att den 
äktenskapliga oenigheten mellan ett par makar uppstått tidigt i deras äktenskap, 
och att bakgrunden var ”i fråga om det bekommande av hustruns hemgift”.727 
Även denna konfliktlinje kan tolkas i termer av ekonomi och försörjning, efter-
som hemgiften var ett slags förskott på den gifta kvinnans arv och den förmö-
genhet hon förde med sig i boet som gåva från sitt hem. Hemgiften nämns inte 
mer än så, men längre fram i protokollet kan vi skönja ett slags ekonomiskt 
våld grundat i en orättvis fördelning av ekonomiska tillgångar som drabbar 
hustru och barn. Om hemmansägaren Jon Petersson skriver kyrkorådet till 
domkapitlet att: ”hans hustru uti ett av de förmögnare husen i socknen likväl 
nödgats klaga, att hon inte ens ägde en linda till sitt späda barn”. Genom kyrko-
rådets beskrivning av mannen som ”förmögen”, och som en person som ”med 
arbetsamhet och klokhet bragt sig upp från ringa till goda villkor” framstår 
hans underlåtelser att sörja för familjens materiella välstånd som ett större mo-
raliskt brott än om han varit fattig.728  

Genom att texten rymmer anklagelser om att hustrun inte ens hade kläder 
till sitt lilla barn, framställs hon – och barnet – som än mer utsatta och skydds-
lösa i läsarens ögon än om endast våldet mot hustrun beskrivits. Nu framstår 
både positionen som hustru och moder utsatt och hotad genom mannens age-
rande. Även i ett fall från 1859 uppger hustrun som orsak till oenigheten i äk-
tenskapet bland annat att hennes man ”misshandlade såväl henne som barnen, 
––––––––– 
726   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:116, 1850-07-31, § 1, fol. 409. 
727   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:116, 1850-04-10, § 1, fol. 176 (E:III).  
728   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:116, 1850-04-10, § 1, fol. 176 (E:III).  
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eller unnade dem varken kläder eller föda”.729 Att förvägras tillgång till kläder 
och mat i sitt eget hem, av sin egen man kan betraktas både som ett materiellt 
och existentiellt våld som på sikt kan vara ett direkt hot mot hustruns och bar-
nens liv.  

Ibland är åberopandet av en slags ekonomisk moral än mer framträdande än 
i ovanstående exempel, när våldsamma män även utpekas som ekonomiskt 
oansvariga. I ett fall från 1850 skriver socknens präst i sin stämning till domka-
pitlet att orsaken till oenigheten mellan Sven Jansson och hans hustru Lisa Sti-
na Eriksdotter delvis beror på mannens ”liderlighet”730 och ”slarv”, som bidragit 
till att ”hemmansdelen måst säljas och de fem barnen ackorderas”.731 I ett annat 
fall yrkar hustrun på underhåll med argumentet att hon ”för närvarande knap-
past åtnjuter liv och bärgning”. Hennes armod kontrasteras mot mannens livs-
stil som präglas av att han ”lever i överflöd och på ett syndfullt sätt använder 
sitt timliga goda”.732 Genom att hänvisa till föreställningar om en ekonomisk 
moral där det värderas högre att vara sparsam och förvalta sina tillgångar än att 
oansvarigt förslösa dem – utan omsorger om sin familj – vädjar hustrur till kyr-
kans män om sympatier för sin situation.       

Återkommande i flera av fallen om äktenskaplig oenighet och våld är an-
klagelser mot män som förslösar hushållets tillgångar på alkohol. Så menar ex-
empelvis Eva Larsdotter 1852 inför domkapitlet att anledningen till oenigheten 
i äktenskapet med Anders Peter Olofsson bland annat är att ”mannen vore be-
given på starka drycker, under rusigt tillstånd vore våldsam och genom begi-
venhet på denna last förstörde deras egendom”.733 Det är alltså alkoholen som i 
detta – och i flera andra fall – ses som det centrala problemet. Husbondens al-
koholkonsumtion inverkade ibland så starkt på ekonomin att den uppfattades 
som ett reellt hot mot den övriga familjens försörjning och, som i fallet ovan, 
deras egendom i form av hus och hem.  

Det var emellertid inte alltid män som förorsakade klagomål över ekono-
miska oegentligheter i oeniga äktenskap. I sitt försvar mot de anklagelser hust-
run riktade mot honom om bland annat misshandel anklagade undantagsman-
nen Magnus Svensson sin hustru på flera punkter som hade med ekonomiska 
förhållanden att göra. Inför domkapitlet berättade han att oenigheten, enligt 
hans mening, hade sin grund i att:  

 
[h]ustrun velat ha särskild egendom, att hon icke bidragit till husets un-
derhåll, utan arbetat för egen räkning och sålunda samlat ihop penningar, 

––––––––– 
729   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:125, 1860-01-11, § 6. 
730   Liderlighet: ”sedeslöshet, lättsinne; omåttlighet; slöseri; äv. konkretare: yttring av omåttlighet, de-

bauche; oordentlighet, förargelseväckande uppträdande; sexuell lystenhet, grov osedlighet l. otukt; 
otuktigt levnadssätt; äv. konkretare: otuktig handling”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 

731   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:116, 1850-05-08, § 12, fol. 243 (EIII). 
732   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:117, 1851-06-27, § 3, fol. 379 (EIII:241). 
733   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:118, 1852-12-01, § 4, fol. 646.  
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vilka hon därefter på egen hand dels utlånat dels insatt i länets sparbank, 
samt att hon i december månad förlidet år, under mannens bortavaro, 
flyttat ur huset och därvid medtagit en stor del av deras gemensamma 
egendom.734 

 
Det är en lång anklagelselista Magnus Svensson riktar emot sin hustru med fo-
kus på arbete, försörjning och ekonomi. Att hustrun ville ha särskild egendom, 
att hon självsvåldigt lånade ut pengar och satte in på bank, det vill säga agerade 
som om hon var myndig, med rätt att råda över egna tillgångar bortom makens 
kontroll, såg mannen som oacceptabelt. Sannolikt för att han uppfattade det 
som ett hot mot sitt målsmanskap. När kvinnor ingick giftermål ställdes de un-
der makens myndighet såväl juridiskt, ekonomiskt som politiskt och fick där-
ibland inte längre möjlighet att förfoga över sin egen ekonomi – något de i det-
ta fall haft som ogifta kvinnor sedan 1858.735 Kvinnan i fallet ovan hade således 
klart överträtt sina befogenheter som hustru eftersom det var först 1921 som 
hon i de flesta fall ägde rätt att ansvara över sina egna tillgångar.736  

Magnus Svensson anklagade även sin hustru för att ha tagit med sig en stor 
del av deras gemensamma egendom. Vad makens anklagelser i grunden tycks 
handla om är således att hustrun gjorde våld på makarnas gemensamma egen-
dom genom att på olika sätt agera som om den var hennes egen. Hustruns 
handlingar kan även tolkas som en symbolisk utmaning av makens husbonde-
makt, genom att hon självsvåldigt gör anspråk på det gemensamma, och det 
som är den materiella grunden för makarna som enhet: ägandet, arbetet för 
hushållet och det gemensamma försörjningsansvaret.  

Hustrun försvarade sitt agerande med att det syftade till att trygga hennes 
och barnens försörjning, som hon hävdade var hotad genom mannens beteende. 
Inte minst genom att han uppgavs vara ”i högsta grad processlysten” och ”för 
närvarande [hade] 11 rättegångar”. Därför hade hustrun, enligt egen utsago: ”av 
omtanke för eget och barnens väl sökt bespara något för framtiden”.737  

Precis som i fallen inför kyrkorådet hände det att oeniga makar lämnade yr-
kanden om ekonomiska förhållanden även inför domkapitlet. Ett exempel härpå 
ges i fallet med rusthållaren Gunnarsson och hans hustru Inga Nilsdotter. Jämte 
kravet på att befrias från sin makes ”gränslösa tyranni och misshandling” kräv-
de Inga underhåll under skillnadstiden ”af [sin] mans ganska förmögna bo, vil-
ket jag för närvarande knappast åtnjuta liv och bärgning”.738  

––––––––– 
734   VaLa, AI:125, 1859-10-19, § 2, fol. 615–616.  
735   Widerberg, 1980, s. 69–70.  
736   Historikern Kirsti Niskanen påpekar att den nya giftermålsbalken 1921 infördes med ett viktigt 

förbehåll: Den skulle endast gälla för äktenskap som ingått efter år 1920. För äktenskap ingångna till 
och med år 1920 skapades övergångsbestämmelser som stadgade att mannens målsmanskap behölls 
när det gällde äktenskapets ekonomiska följder. Niskanen, 2001, s. 131.  

737   VaLa, AI:125, 1859-10-19, § 2, fol. 615–616.  
738   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:116, § 1, 1850-04-10, fol. 176. 
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Domkapitlet vidtog dock inte i något fall några sådana åtgärder, som enligt 
lagens stadganden hörde till domstolen att avgöra, i händelse av skillnad till 
säng och säte. Det betyder dock inte att domkapitlet helt bortsåg från ekono-
miska problem eller försörjningssvårigheter som kunde följa av äktenskaplig 
oenighet. I ett fall från 1813 framträder tvärtom att domkapitlet i sällsynta fall 
av äktenskaplig oenighet kunde vidta särskilda åtgärder, utöver sina varningar 
och förmaningar. I en skrivelse till domkapitlet hade prästen Colliander skickat 
in en skrivelse där han framförde att makarna Hans Lorenz Barck och hans 
hustru Anna Catarina Wennberg på grund av oenighet i äktenskapet inte längre 
levde tillsammans. Av skrivelsen framgår vidare att mannen arbetade som in-
spektor vid Ohs järnbruk, medan hustrun flyttat till ett torp på en gård i närhe-
ten där hon försörjde sig och barnen med arbete. Nu påstods hustrun dock ha 
blivit ”sjuk och sängliggande” och därför oförmögen att arbeta. Om mannen 
uppgav prästen att han:  

 
[f]ör lättsinnighet och med mindre beskedligt förhållande emot denna 
sin hustru gjort sig känd, lämnat henne alldeles utan hjälp och undsätt-
ning.739  

 
Huruvida Barcks påstått ”mindre beskedliga förhållande” mot sin hustru inbe-
grep våld framgår inte. Däremot att han uppfattas som en oansvarig make och 
far av församlingsprästen, inte minst beträffande sitt försörjaransvar. Nu när 
hustrun var sjuk och inte längre förmådde att försörja sig själv och barnen ge-
nom eget arbete vände sig prästen till domkapitlet med fallet, med uppmaning 
till dem om att varna makarna för deras oenighet, och förmå mannen att flytta 
tillbaka till hustrun.  

Av protokollet tycks konsistoriets ledamöter inte ha varit eniga om hur de 
skulle hantera ärendet. Med hänvisning till att Barck hade övergivit sin hustru 
ansåg lektor Elmgren att båda makarna skulle inställas inför domkapitlet för att 
varnas, enligt kyrkolagens föreskrifter. Lektor Heurlin ansåg dock att det var 
”fruktlöst” att inkalla makarna till förhör innan hustrun hade tillfrisknat. Hans 
förslag var istället att uppdra åt församlingsprästen i Rydaholm, där mannen 
var boende, att: ”försöka förmå [Barck] att understödja sin hustru i denna svåra 
belägenhet”. I detta förslag instämde de flesta av konsistoriets lektorer, varvid 
man beslutade att: ”Doktor Starck skriftligen anmodas söka förmå inspektor 
Barck att enligt Guds och världslig lag godvilligt understödja sin hustru i hen-
nes nödställda belägenhet”.740  

Vad fallet visar är bland annat att försörjningsproblematiken även kunde stå 
i fokus för prästerskapets syn på äktenskaplig oenighet. Fallet visar också att 
domkapitlet, i likhet med kyrkorådet, ibland kunde inta en mer pragmatisk 

––––––––– 
739    VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:187, 1813, § 20, s. 134.   
740    VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:187, 1813, § 20, s. 134.   
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hållning i fall rörande äktenskaplig oenighet. I det här fallet beslutade de att 
skjuta upp varningsförfarandet, och istället försöka förmå mannen att ta sitt för-
sörjaransvar och hjälpa sin hustru. Åtgärden som domkapitlet vidtog fungerade 
på så sätt också som ett stöd till den lokala prästen i hans arbete med att inskär-
pa ordningen i äktenskap och hushåll, vilket inkluderade även plikten att för-
sörja.  

     

Äktenskaplig oenighet och våld med hotelser till livet 
Ibland var det inte det fysiska våldet i sig som stod i fokus för beskrivningarna 
av äktenskaplig oenighet och våld, utan snarare mäns hot om våld. Beskriv-
ningar av våldshotelser förekom dock inte för sig, utan tillsammans med ankla-
gelser om mäns våldsanvändning. Så var fallet med de oeniga makarna undan-
tagsmannen Magnus Svensson och Judith Christoffersdotter. Av hustruns an-
klagelser mot mannen framgår att:  
 

 [han] är ganska svår, att han brukat låsa henne ute, att han hotat henne 
med döden och även slagit henne så att blod flutit”.741  

 
Beskrivningen av Svenssons våld mot sin hustru är ännu ett talande exempel på 
hur komplexa hustrurs våldserfarenheter var, och hur sällan anklagelser om fy-
siskt våld förekom ensamt i berättelserna om äktenskaplig oenighet. Det våld 
Judith utsattes för handlade om att hon ibland berövades tillgång till sin egen 
bostad, att hon tillfogades så grovt fysiskt våld att blodvite uppstod, samt att 
hon utsattes för ett psykiskt våld genom sin mans dödshot. Trots att våldet och 
dess effekter inte återges särskilt detaljerat framträder det ändå som ovanligt 
preciserat, i jämförelse med många andra fall där det osynliggjordes bakom kli-
chéartade och formelliknande uttryck.  

Med formuleringen ”med hotelser till livet” gav även Inga Nilsdotter i det 
tidigare nämnda fallet uttryck för erfarenheter av allvarliga hot från sin man. På 
liknande sätt anklagade även Christina Haraldsdotter sin make för ett beteende 
som kännetecknades av hans ”våldsamma förfarande och svåra hotelser emot 
henne”.742    

Modern våldsforskning har visat att hot om våld eller andra former av psy-
kiskt våld kan vara lika förödande för misshandlade kvinnors hälsa och välbe-
finnande som mäns fysiska våld. I en forskningsöversikt om sexualiserat våld 
använder psykologen Mona Eliasson begreppet ”emotionellt våld”, och menar 
att det är ”nyckeln till kontroll över kvinnan”. I form av bland annat kränkande 
och sårande tillmälen och handlingar skadar mäns emotionella våld på sikt 

––––––––– 
741   VaLa, AI:125, § 2, 1859-10-19, fol. 615–616.  
742   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:120, § 1, 1854-03-22.   
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kvinnors självkänsla. Och i situationer där de riktar hot, tvång och/eller fysiskt 
våld mot kvinnan införlivas allt till en enda upplevelse hos henne. Emotionellt 
eller psykiskt våld – i form av exempelvis isolering, skrämsel, tvång och hot – 
är förvisso mer subtilt och svårare att identifiera än fysiskt våld men syftar till 
samma sak: kontroll och dominans. På så sätt flätas fysiskt våld samman med 
hot, tvång, kränkningar etc. i ett komplext kontinuum av våldserfarenheter.743  

…den livsfara vari jag svävar… 
I fallet med makarna Jonas Peter och Eva Stina förefaller det som att prästens 
uppmaning till domkapitlet om att ”skyndsamt” behandla ärendet syftade till att 
stärka hustruns – och barnens – säkerhet. Fallet ansågs brådskande med hän-
visning till att ”husets medlemmar svävar i daglig livsfara genom Jonas Peters 
arga och våldsamma beteende”. Jämte prästens anmälan till domkapitlet hade 
hustrun även biståtts av sin far som tidigare anmält till kyrkorådet att det var 
”omöjligt för hustrun att bo när den våldsamma mannen”.744 Makarna har varit 
gifta i 20 år vilket i sammanhanget är en lång tid, inte minst mot bakgrund av 
att de uppgav att äktenskapet ända från början hade präglats av ”en bräcklig 
sämja”.745  

Som tidigare framgått var det enligt den gällande skilsmässolagstiftningen 
mycket svårt att skiljas, inte minst vid äktenskaplig oenighet. Vägen till skils-
mässa var både lång och omständlig, och innebar bland annat att makarna var 
tvungna att blotta sitt samliv under rannsakningarna som följde. Betraktar vi 
varningsproceduren var det just de kyrkliga ämbetsmännens varningar och 
förmaningar som stod i fokus, vilka snarare syftade till att hålla samman äkten-
skap än till att underlätta skilsmässa. I denna strävan att hålla samman vad som 
betraktades som samhällets minsta grundläggande enhet hade stat och kyrka 
sammanfallande intressen: att säkerställa stabiliteten i samhällsbygget. Ett sätt 
att säkra denna stabilitet var från kyrkans sida att på olika sätt försöka fostra 
sina församlingsmedlemmar till en god äktenskaplig sammanlevnad, bland an-
nat genom att predika och undervisa församlingsborna om vikten av det äkten-
skapliga bandet. I de fall där bandet inte höll, eller skakades av konflikter och 
andra missförhållanden hade prästerskapet i uppgift att kalla till sig makarna 
vars äktenskap inte präglades av sämja och endräkt. Ibland kunde makarna 
själva eller grannar, vänner eller släktingar begära makarnas medling inför 
prästen. 

I ett protokoll från kyrkorådet i Fryele (Östbo kontrakt i Jönköpings län) 
uppgav prästen i ett annat fall av äktenskaplig oenighet att hustrun Inga Nils-
dotter ofta klagat över sin makes ”våldsamma, hatfulla och bittra beteende”, 
––––––––– 
743   Eliasson, 2000, s. 166–176; Holmberg & Enander, 2004, s. 30 ff.; för en fördjupad diskussion över      

begreppet våld som kontinuum se kap. 2.   
744    VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851-03-26, Fol. 139 (EIII:241).  
745    VaLa, AI:117, Växjö domkapitels protokoll, 1851-03-26, Fol. 139 (EIII:241).  
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samt att han gett henne ”hotelser till livet”. Ett av vittnena intygade under kyr-
korådsförhöret att maken Johannes Gunnarsson vid ett marknadstillfälle året 
innan ”med otidigt hat och uppförande illa bemött sin hustru”. I ett brev till 
domkapitlet gav hustrun själv målande beskrivningar av sin livssituation i syfte 
att beskriva allvaret och gravheten av det våld hon utsattes för av sin man. 
Bland annat skrev hon att ”jag äventyrar liv och lemmar om vi fortfarande skul-
le bo tillsammans”. Formuleringen kan å ena sidan betyda att hustrun verkligen 
upplevde mannens våldsamma agerande som starkt och direkt livshotande. Å 
andra sidan kan det ses som ett strategiskt sätt för hustrun att formulera sig på i 
syfte att nå den skilsmässa från mannen som hon yrkade på. Med en uttrycklig 
önskan om att ”vinna fullständig befrielse från [sin] makes gränslösa tyranni 
och misshandling”, lyfte hustrun återigen fram allvaret i det våld hon utsattes 
för:  
 

[i] avseende till den livsfara vari jag svävar, så länge jag befinna mig så 
till sägande i den obarmhärtiges våld och under hans tak.746 

 
Ett rimligt antagande är att formuleringarna kan ha syftat till att skynda på 
domkapitlets hantering av fallet. I slutet av sitt brev, i anslutning till yrkandet 
om skillnad till säng och säte, skriver hustrun: ”För vinnande av nämnda ju före 
desto heldre”.747 Mot bakgrund av hur långdragna och omständliga medlings-
procedurerna inför kyrkoråd och domkapitel kunde vara innan fallen hänvisa-
des till världslig rätt är det rimligt att kyrkorådsprotokollen ibland fylldes med 
målande och drastiska beskrivningar av oenighet och mäns våld just för att öka 
förutsättningarna för en skyndsam behandling i övriga instanser. 

I förhören inför domkapitlet artikulerade oeniga makar ofta yrkanden eller 
mindre explicita önskningar om skilsmässa, snarare än ovillkorliga förhopp-
ningar om försoning. Vid önskan om skilsmässa, eller skillnad till säng och 
säte, gav flera hustrur uttryck för en rädsla över att bo tillsammans med man-
nen på grund av hans våldsamheter. Som vi har sett tidigare hade några hustrur 
därför tillfälligt eller permanent flyttat från sina män, trots att de riskerade att 
bli dömda för egenvilligt övergivande. I flera av protokollen återkommer for-
muleringar om att hustrur varken ville eller vågade flytta tillbaka till eller bo 
tillsammans med sina makar på grund av rädsla för ett upprepat våld. Inför 
konsistoriet framförde bland andra Anna Gustava Håkansdotter att ”hon och 
hennes man ännu bo tillsamman, men att mannen numera är så ogin och svår 
att hon ej vågar att längre vara hos honom”.748 På liknande sätt menade en an-
nan hustru, Judith Christoffersdotter, att hon ville ” i äktenskapet vara skild, 

––––––––– 
746   VaLa, AI:117, § 3, 1851-06-27, fol 379 (EIII:241).  
747   VaLa, AI:117, § 3, 1851-06-27, fol 379 (EIII:241).  
748   VaLa, AI:125, § 2, 1859-05-25. 
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enär hon vore viss om att mannens våldsamheter emot henne icke skulle upp-
höra”.749 
 

Äktenskaplig oenighet och våld kopplat till konflikter 
om könsordningen 

…hustrurs otidiga, obändiga sinnelag och mäns okristliga  
levnadssätt… 
 
I flera av fallen om äktenskaplig oenighet och våld som hanterades av kyrkoråd 
och domkapitel handlade mäns klagomål om hustrurs ovilja att underordna sig 
och efterleva den rådande äktenskapsideologin och könsordningen. Genom 
männens anklagelser, beskyllningar och klagomål går det således att komma åt 
dominerande föreställningar och normer om kön och våld. Vi kan därmed ock-
så få syn på dåtida föreställningar om vad som ansågs utgöra ett gott äktenskap, 
känneteckna en god hustru, konstituera äktenskapliga plikter etc.  

Mäns klagomål över sina hustrur inför kyrkoråd och domkapitel byggde 
ofta på en kritik av deras personlighet och uppförande i äktenskap och hushåll. 
Därmed var anklagelserna vanligen starkt kopplade till rådande normer och fö-
reställningar om kvinnlighet, hustrulighet och moderskap. Ibland användes ord 
som ”ofredlig”, ”otidig”, ”stursk” och ”obändig” om besvärliga hustrur. En 
närmare granskning av orden visar att de är liktydiga med att vara stridslysten, 
oförskämd, svårhanterlig, våldsam och vild, vilket i sammanhanget anspelar på 
hustrurs oförmåga eller ovilja att lyda och underordna sig sina män. I liknande 
ordalag beskrev exempelvis klädmäklare Larsson orsaken till oenigheten i sitt 
äktenskap med hänvisning till ”hustruns häftiga och våldsamma lynne, som ut-
bryter i svordomar och otidigheter”. Detta okvinnliga och oönskade beteende 
uppgav han i sin tur vara orsaken till att han själv inte längre kunde uppfylla 
sina husbondeplikter, och hade ”avlägsnat sig från närmare umgänge med hen-
ne”.750  

Ett annat vanligt förekommande klagomål mot hustrur var deras påstådda 
oförmåga att leva upp till förväntade husmodersplikter och rollen som husmor, 
maka och mor. Som också visats av tidigare forskning var det inte sällan med 
hänvisning till sådana påstådda hustruliga brister som män legitimerade sitt 
våld eller sökte urskulda sig andra tillkortakommanden som husbonde och 
make.751 I domkapitlets material finns åtskilliga variationer på temat bristande 
husmoderlighet som bland annat uttrycks i beskyllningar om att hustrun inte 

––––––––– 
749   VaLa, AI:125, § 2, 1859-10-19, fol. 615–616.  
750   VaLa, AI:123, § 3, 1857-02-25. 
751   Se t ex Gordon, 1989; Hammerton, 1992; Earle Ferguson, 2000; Foyster, 2005.   
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”skötte sitt hus”752, var ”overksam”753 eller gjort sig skyldig till ”oförsvarligt åsi-
dosättande av sina egna hustruliga göromål”.754 Exempelvis ansåg Anders 
Svensson att orsaken till oenigheten med hans hustru bland annat kunde härle-
das till att hon ”vägrar att uträtta vad han av henne begärde, som kunde ländas 
till deras gemensamma fördel”.755  

Hustrun ansågs därmed ha brutit mot en hierarkisk ordning i äktenskapet 
där mannen i egenskap av make, husbonde och hushållsföreståndare hade rätt 
att begära vissa saker av sin hustru – saker som förväntades komma dem båda 
till del – utan en motsvarande rätt för henne att vägra. Enligt mannens förme-
nande skulle sålunda båda makarna bidra till det gemensamma hushållet – ett 
synsätt som visar att idealet om den manlige familjeförsörjaren i många fall var 
just ett ideal och inte en realitet.756    

I ett annat fall klagar maken inför domkapitlet att hustrun ”före vigseln varit 
beskedlig, men efter denna låtit sig förledas och genom sitt handlingssätt givit 
anledning till alla misshälligheter”.757 Här förefaller det som om hustrun istället 
varit medgörlig och foglig fram till dess att makarna gifte sig – helt i enlighet 
med vad maken tycks ha förväntat sig – för att därefter låta sig påverkas av 
andra än honom själv. Denna påverkan uppfattas dessutom vara så stark och 
oönskad i mannens ögon att den beskrivs i termer av att hustrun låtit sig ”förle-
das”.758  

Klagomålen över hustrur kretsade emellertid inte alltid runt bristande hus-
hållsplikter såsom misshushållning med pengar och egendom eller praktisk 
misskötsel av hemmet utan även andra aspekter av makarnas sammanlevnad 
som ansågs rubba den äktenskapliga hierarkin, hushålls- eller könsordningen. 
Så klagade exempelvis Hemmansägaren Jonasson inte enbart över sin hustrus 
oförmåga att sköta sitt hus, utan även över att hon:  

 
[f]lera gånger varit borta under 8 dagars tid för att avhöra kringresande 
predikanter eller kolportörer och att för 3 år sedan, under hans frånvaro, 
hustrun och dottern i dylik avsikt företagit en resa, varunder han i det 
övergivna hemmet skulle ha mist en större summa pengar […].759  

 
I Jonassons anklagelser mot sin hustru hävdar han att hon vid flera tillfällen 
”övergivit” hemmet för att resa bort – utan vare sig sin mans tillåtelse eller 
hans sällskap. Som vi sett implicerade begreppet ”övergiva” att handlingen be-

––––––––– 
752   VaLa, AI:125, § 2, 1859-06-22. 
753   VaLa, AI:118, § 2, 1852-05-26. 
754   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:86, 1812, s. 415, § 4.  
755   VaLa, AI:123, § 1, 1857-02-18. 
756   Se t ex Humlesjö, 1998, s. 8 f. 
757   VaLa, AI:125, § 2, 1859-10-19, fol. 615–616.  
758   VaLa, AI:125, § 2, 1859-10-19, fol. 615–616. 
759   VaLa, AI:125, § 2, 1859-06-22. 
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traktades som illegitim, och anspelade på att hustruns plats skulle vara i hem-
met, hos man och barn. Utifrån denna norm hade hustrun i fallet ovan agerat 
felaktigt mot sin make, men också brutit mot lagen och gjort sig skyldig till 
”egenvilligt övergivande”.760  

Att hustrun dessutom företagit resorna i syfte att lyssna till ”kringresande 
predikanter och kolportörer” bör mot bakgrund av den kyrkliga kontexten som 
domkapitlet utgjorde ha ansetts klandervärd av konsistoriets gammalkyrkliga 
ledamöter. I sammanhanget var synliggörandet av makans kopplingar till väck-
elsen sannolikt därför ett effektivt sätt att ställa henne i sämre dager, och göra 
hennes egenvilliga övergivande än mer förkastligt. Janssons uttalande om att 
han blivit av med en stor summa pengar kan dessutom tolkas som en indirekt 
anklagelse mot hustrun om stöld.  

I några fall av oenighet framkommer av förhören inför Växjö domkapitel att 
även hustrur beskylldes för att vara våldsamma och för att ha utsatt sina makar 
för våld.761 I ett av fallen är det dock inte primärt hustruns eget våld mot man-
nen som står i fokus för hans anklagelser. Kajsa Jonasdotter uppges förvisso ha 
varit både ”trätgirig, argsint och hård” emot sin man, Magnus Andersson, under 
de tolv år de varit gifta. Men under senare år berättar mannen att det ”urartat”: 

 
[d]å hon begagnat släktingar och andra personer att misshandla honom, 
[han] måst vika ur sitt hus, och för närvarande till undvikande att bliva 
våldsamt behandlad, icke vågar till henne återvända.762  

 
Enligt mannens berättelse har hustrun alltså indirekt tillfogat honom våld ge-
nom att uppmana sina släktingar och ”andra personer” att misshandla honom. 
Av hustruns berättelse tycks det dock snarast vara mannen som är våldsam mot 
henne. Hon hänvisar bland annat till att han redan blivit instämd till domstol för 
att ha misshandlat henne, samt till att han ”med yttersta våldsamhet [behandlar 
henne], så att hon icke ägde säkerhet för sitt eget liv”.  Som den tidigare forsk-
ningen visat var det inte ovanligt att våldsutsatta hustrurs familjer eller släk-
tingar ibland tog rätten i egna händer och intervenerade mot hustrumisshandla-
re med våld och/eller hot om våld, för att hämnas eller försöka skrämma dem 
till bättring. Gordon betonar dock att graden av involvering hade sina gränser 
även för släktingar. Oftast skilde den sig inte nämnvärt från grannars, i det att 
rollerna ofta sammanföll genom människors boendeförhållanden. Trots över-
lappningen finner hon dock vid en jämförelse att släktingar i regel stöttade nöd-

––––––––– 
760   Lindstedt Cronberg, 2004, s. 100.   
761   Sammantaget har jag funnit sju fall i domkapitlets material som inkluderar anklagelser om att hust-

rur använt våld mot sina makar. Av dessa fall är fyra stycken från 1834; VaLa, Växjö domkapitels 
protokoll, 1812 B, 1831 B, 1832 V, 1834 C, 1834 E, 1834 G, 1834 H.   

762   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104 (1831–1832), den 12 december, 1832, § 23.    
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ställda och misshandlade kvinnor mer än vad grannar och kringboende gjor-
de.763 

När de oeniga makarna Pål Jakobsson och Maria Larsdotter från Skatelövs 
socken i Allbo kontrakt inställde sig till förhör inför konsistoriet anklagade 
även Pål sin hustru för att vara våldsam mot honom. Mer precist uppgav han 
att: ”[hon] misshandlar honom och traktar efter hans liv”. Eftersom anklagelsen 
om misshandel inkluderade påståenden om att hustrun velat ta livet av honom 
är det rimligt att anta att det var fråga om ett fysiskt våld. Hustrun i sin tur er-
kände att hon misshandlat mannen, men i likhet med de flesta hustru-
misshandlare urskuldade hon sig, med hänvisning till att våldsutövandet skett 
”under yra”.764 Ett uttryck som sannolikt anspelade på att hon varit berusad.765  

I berusat tillstånd påstods även Lisa Nilsdotter vara våldsam emot sin make, 
hemmansägaren Johannes Pålsson från Lekaryd i Allbo kontrakt. När makarna 
förhördes om sin oeniga sammanlevnad inför domkapitlet beskyllde mannen 
sin hustru för att:  

 
[h]on överlastade sig med brännvin, därunder hon begick allt möjligt 
oskick; förslösade boets tillgångar, överföll honom med otidigheter, och 
den våldsamhet vartill hon i sitt överlastade tillstånd vore mäktig, och 
betedde sig utan all blygsel.766 
 

Av fallen ovan framgår att även hustrurs alkoholmissbruk kunde leda till äkten-
skapliga missförhållanden, samt att det hustruliga fylleriet uppfattades få sam-
ma konsekvenser som husböndernas supande. Vad som är intressant är att det 
ingenstans i ovanstående protokoll finns några tecken på att domkapitlets män 
betraktade hustrurs alkoholmissbruk som mer moraliskt förkastligt eller för-
ödande för hushållet än mäns. En del av förklaringen finns troligen i att alko-
holmissbruk, oavsett om det var mannens eller hustruns, betraktades som ett 
hot mot egendomen, hushållsordningen och den äktenskapliga sammanlevna-
den. En annan förklaring kan vara att stigmatiseringen av det kvinnliga drick-
andet ännu inte var så stark, och att avhållsamhet från alkohol ännu inte blivit 
en så central del av kvinnlighetskonstruktionen som den blev framemot sekel-
skiftet 1900, när den framväxande nykterhetsrörelsen behövde den som en 
motbild till vad de ansåg var ett alltmer problematiskt manligt drickande.767  

Hustruns våld stod i fokus även när hemmansägaren Anders Petersson in-
ställde sig inför konsistoriet den 26 februari 1834. När han tillfrågades av kon-
sistoriet om orsaken till makarnas påstådda oenighet svarade han att:  

 
––––––––– 
763   Se t ex Gordon, 1989, s. 277 ff.  
764   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104 (1831–1832), den 23 mars 1831, § 44.  
765   Muntlig uppgift från Lennart Johansson, historiker och alkoholforskare, den 11 februari 2010. 
766   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 14 maj 1834, § 32.  
767   Se t ex Eriksen, Sidsel 1999; Johansson, Lennart, 2008, s. 117 ff.  
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[hustruns] ondsinthet och ofta våldsamma förhållande så emot honom 
som svärföräldrarna, ävensom någon misstanke om otrohet å hennes 
sida, vore därtill vållande.768  

 
I likhet med övriga fall med anklagelser om hustrurs våld tycks domkapitlet i 
fallet ovan ha nöjt sig med att kort föra mannens våldsanklagelse till protokol-
let, utan närmare kommentar, fördömanden eller vidare rannsakan av våldet. 
Möjligen kan den tystnad som följde efter mannens våldsanklagelser i proto-
kollen tolkas som ett uttryck för att domkapitlet ansåg det så vanhedrande för 
en man att utsättas för våld av sin hustru att de inte ville granska omständighe-
terna för våldet närmare, utan låta det bero. Som den tidigare forskningen visat 
innebar det alltid en risk att anklaga sin hustru för misshandel eftersom en våld-
sam hustru implicerade att hennes man var vek och omanlig.769  

I en undersökning av äktenskapligt våld finner historikern Joanne Bailey att 
det blev allt svårare för män att anklaga sina hustrur för äktenskapligt våld från 
mitten av 1700-talet än tidigare, samt att hustrurs våld därefter beskrevs mer 
som en reaktion på en specifik situation eller händelse än som uttryck för en 
allmänt våldsam karaktär. Förändringen tolkar hon som ett uttryck för att ”of-
fergörandet” av kvinnor tilltog i slutet av 1700-talet och försvårade mäns möj-
ligheter att beskriva sina hustrur som aggressiva och våldsamma.770 Mäns 
våldsanklagelser mot hustrur i domkapitlet visar tvärtemot vad Bailey funnit. 
Här beskrevs hustrurs våld inte särskilt detaljerat eller som reaktioner på speci-
fika situationer – bortsett från när det kopplades till ett kausalt samband med 
deras alkoholmissbruk. I övrigt framstår det snarast som att våldsamheterna an-
sågs vara en del av hustrurnas personlighet eller karaktär.  

En förklaring till att anklagelserna om hustruns våld inte rannsakades när-
mare i fallet med Anders Pettersson kan helt enkelt vara att hon inte var närva-
rande vid mannens inställelse i domkapitlet, utan förhindrad att delta på grund 
av sjukdom. En annan tolkning är att domkapitlet hade sin bild klar av vem 
som var den skyldige genom kyrkorådets protokoll. Trots att detta inte finns bi-
fogat framgår av domkapitlets varningar till mannen att han tidigare visat ett 
”otillbörligt förhållande och vanvördnad mot kyrkorådet”. Förmodligen fram-
går det också av protokollet att mannen varit våldsam mot hustrun, eftersom 
konsistoriet också uppmanade honom att:  
 

[s]öka med godo tillrättavisa hustrun och ej taga sin tillflykt till nävrät-
ten, att överse med smärre anledningar till oenighet, ihågkomma äkten-
skapets heliga plikter och betänka det ansvar som genom ett elakt upp-
förande emot sin äkta hustru ådrages.771  

––––––––– 
768   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 26 februari 1834, § 23. 
769   Se t ex Bailey, 2003, s.129–132; Liliequist, 2001.    
770   Bailey, 2003, s. 132.  
771   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 26 februari 1834, § 23. 
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Att domkapitlet ansåg att mannen i egenskap av hustruns målsman och hushål-
lets föreståndare hade en rätt och plikt att tillrättavisa sin hustru råder det ingen 
tvekan om. Däremot sägs det uttryckligt att det inte anstod honom att ta till 
”nävrätten” i detta syfte. Istället för våld som medel skulle tillrättavisandet av 
hustrun ske med hjälp av godhet. Underförstått tillgrep en riktig man inte våld 
för att aga sin hustru.  

Mer indirekt tycks domkapitlet anspela på vilka konsekvenserna av ”en till-
flykt till nävrätten” kunde bli, när de uppmanade Anders att begrunda det straff 
som kunde blir följden av att en man var ”elak” mot sin hustru.772 Av samman-
hanget att döma anspelade det troligen på de straffrättsliga följderna av hustru-
misshandel. Begreppet ”nävrätt” är intressant i sammanhanget eftersom det å 
ena sidan kan tolkas som uttryck för en föreställning om att mannen hade rätt 
att ta till nävarna, det vill säga att tillgripa fysiskt våld för att aga sin hustru. Å 
andra sidan kan begreppet tolkas som en beteckning för en illegitim och ”för-
ment” rätt, baserad på makt, styrka och våld, som någon tillgriper i syfte att ge-
nomdriva sin rätt eller vilja. Av Svenska akademins ordbok framgår att det är 
den senare betydelsen av ordet ”nävrätt” som varit i bruk, och som alltså snara-
re uttrycker en kritik av en rätt baserat på våld, makt och styrka snarare än be-
tecknar den formella existensen av en sådan rätt.773     

För att återknyta till fallet ovan inställde sig båda makarna gemensamt inför 
domkapitlet några månader senare, när hustrun Fredrika Sellberg tillfrisknat. 
Mannen hävdade då återigen att det var hennes våldsamheter som var orsaken 
till deras oenighet. Något fylligare än sist anförde han att:  

 
[h]ans hustrus stridiga lynne gjorde deras sammanlevnad bitter, det-
samma stundom förde henne till våldsamhet emot hans person och till 
ett raseri varunder hon stundom utövade sin vrede emot vad som omgav 
henne.774  

 

––––––––– 
772    Elak, ”med tanke på förh. till andra människor: som på grund av medfödd böjelse l. med berådt 
mod, utan att bry sig om den skada osv. som han (hon) åstadkommer, l. för glädjen att få åstadkomma 
skada osv. vållar andra människor skada l. förtret l. obehag l. ledsnad l. dyl., stygg; ofta i förb. vara 
elak mot, äv. vid (ngn), vara hård mot (ngn), behandla (ngn) illa l. hårdt; äv. om karaktär l. sinne l. 
uppsåt l. handling l. ord l. dyl.; ofta i försvagad bem., särsk. om barn; stundom skämts. I. smeksamt (jfr 
ELAKING). Han är elak mot sin hustru. Spela ngn ett elakt spratt”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
773    Nävrätt, ”den förmenta rätt som grundas på styrka l. makt l. våld; äv.: ’den starkares ratt’; stund- 

om närmande sig bet.: våld; stundom äv. närmande sig bet.: förhållandet att rättssäkerhet (till liv o. 
egendom o. d.) icke existerar, utan att man med våld (utan risk för straff) kan genomdriva sin vilja o. 
d. (l. att man måste tillgripa våld för att få Sin rätt); äv. i uttr. ta l. vädja o. d. till (i sht förr äv. bruka) 
nävrätten, gripa till (resp. bruka) våld (för att genomdriva sin vilja l. skaffa sig rätt o. d.). Hemdgirug- 
he, som bruka näffua rätten”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 

774    VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 14 maj 1834, § 29.  
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Av mannens anklagelser antyds att hustrun inte enbart tillfogade honom ett fy-
siskt våld, utan också mer okontrollerat lät sin våldsamhet och vrede gå ut över 
allt i hennes omgivning. Genom den korta beskrivningen av hustrun fixeras 
hennes våldsamhet i protokollet som otyglad och kopplad till galenskap. Möjli-
gen kan denna beskrivning betraktas som en förutsättning för att mannen skulle 
kunna porträttera henne som öppet aggressiv och våldsam i sina anklagelser, 
utan att själv riskera att framstå som en vek och omanlig husbonde.775  

I likhet med vad hustrun framfört inför kyrkorådet upprepade hon inför 
domkapitlet att hennes man hade ”bemött henne illa och behandlat henne 
våldsamt”. Av protokollet att döma rannsakade domkapitlet inte heller hustruns 
anklagelser närmare. Möjligen för att de ansåg att kyrkorådsprotokollet gav till-
räckliga upplysningar i frågan eller för att båda makarna nu förnekade den 
”handgripliga behandling[en]” de anklagade varandra för. Enligt protokollet 
lyckades domkapitlet inte förmå makarna att försonas, utan vidarebefordrade 
dem till världslig rätt som ytterligare skulle rannsaka vilken eller vilka av ma-
karna som var vållande till oenigheten. Därutöver beslutade domkapitlet att 
mannen – som svarat ”trotsigt” även inför domkapitlet – skulle anmälas till ko-
nungens befallningshavande för att ställas till svars för ”den sin ovördnad han 
visat emot Sandsjö kyrkoråd och dess ordförande”.776 Att bryta mot de rådande 
hierarkierna och vara uppstudsig mot kyrkans ämbetsmän kunde straffa sig.    

Samma år klagade även soldat Hed från Nottebäcks socken i Uppvidinge 
kontrakt över sin hustrus våldsamma framfart när makarna förhördes om sin 
äktenskapliga oenighet inför domkapitlet. Av protokollet framgår mer precist 
att han i en inlämnad skrivelse beskyllde hustrun för att vara ”trätgirig, arg och 
vild” och för att hon ”bemötte honom illa och hotade hans liv”. Soldaten hade 
också själv visat våldsamhet i äktenskapet, och erkände att: 

 
[han] sig åtskilliga gånger hava slagit sin hustru, vilket han föregav sig 
hava gjort i avsikt att minska hennes ilska och göra henne böjligare, vil-
ket han dock påstod hava varit utan verkan.777  

 
Bakom soldaten Heds erkännande skymtar en föreställning om husbondens rätt 
att tillgripa våld mot sin hustru, i syfte att fostra henne och göra henne mer 
medgörlig om hon inte lydde honom. Huruvida vi ska tolka Heds formulering 
om att hans våld inte rådde bot på hustruns ilska och olydnad som en insikt om 
den fysiska agans begränsningar som medel för fostran, eller enbart som ett sätt 
att försöka framställa sin hustru som osedvanligt stursk och ett hopplöst upp-
––––––––– 
775   Jfr. Bailey, 2003, s. 130.  
776   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 14 maj 1834, § 29; för ett liknande 

fall där en man som inkallats att varnas för oenighet ansågs förolämpa konsistoriet och därför anmäl-
des till kämnärsrätten för rättslig påföljd, VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104, (1831–1832), 
den 22 juni, 1831, § 10.  

777   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 14 maj 1834, § 31. 
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fostringsprojekt framgår inte. Att föreställningen om mannens rätt att tillfoga 
sin hustru fysiskt våld uttrycks så explicit som i Heds skrivelse är ovanligt i de 
fall som jag funnit, både i materialet från kyrkorådet och i domkapitlet. Formu-
leringen antyder likväl att uppfattningen om att en man hade en sådan rätt att 
aga sin hustru i uppfostrande syfte existerade, och dessutom ansågs tillräckligt 
accepterad för att kunna artikuleras i en officiell skrivelse och i ett offentligt 
och formellt sammanhang.   

Inbäddat i berättelserna om äktenskaplig oenighet och våld inför domkapit-
let förekommer ibland också mäns anklagelser om hustrurs bristande sexuella 
tillgänglighet, samt beskyllningar och misstankar om sexuell otrohet. När bru-
karen Johan Bengtsson och hans hustru Ingrid Maria Jonasdotter ställdes inför 
domkapitlet efter att ha varit gifta i 20 år uppgav mannen som enda orsaken till 
deras oenighet att ”hustrun hållit sig ifrån honom i avseende på det äktenskap-
liga umgänget”. Hustruns förklaring till oenigheten var att mannen misshandla-
de både henne och barnen, och underlät att försörja dem så att de var utan både 
mat och kläder. Hustrun lämnade också in ett skriftligt anförande där det fram-
gick att mannen ”vid flera tillfällen och ganska svårt slagit hustrun”. Av skri-
velsen får vi också veta att hustrun avhållit sig från sexuellt umgänge med sin 
man för att han:  

 
[f]örövat hor och varit smittad av venerisk sjukdom, vilket tillstånd han 
velat tvinga hustrun till äktenskapligt umgänge.778  

 
Mannen å sin sida nekade till att han varit smittad av venerisk sjukdom, men 
erkände att han varit angripen ”väl av någon annan, för honom till namnet 
okänd [sjukdom], under vilken ha å lasarettet åtnjöt läkarvård”. Vad gällde 
hustruns andra beskyllning om begånget horsbrott erkände Johan Bengtsson att 
han ”för 6 år sedan hållit sig till andra kvinnor, av orsak att hustrun hållit sig 
från honom”. Vidare menade han att hustrun hade förlåtit honom otroheten och 
att de ”därefter hade levat tillsammans som äkta makar intill för 7 månader se-
dan, då oenigheten åter utbröt”.779  

Som vi ser nekar Johan varken till hustruns anklagelser om att han försökt 
att tvinga henne till sexuellt umgänge eller till att ha varit otrogen. Han försöker 
emellertid skyla över anklagelserna genom att förlägga skulden hos henne, med 
hänvisning till att hon inte uppfyllt sina äktenskapliga plikter. Underförstått an-
ser han därmed att det är hustrun och hennes ovilja till sexuellt umgänge som 
har drivit honom till sexuellt ofredande och äktenskapsbrott. Inbäddat i man-
nens berättelse finns en syn på den manliga sexualiteten som en stark drivkraft 
som måste tillfredsställas, samt en föreställning om en husbondes rätt att av-
kräva hustrun sexuellt umgänge – oavsett om hon själv samtyckte till det eller 

––––––––– 
778   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:126, § 6, 1860-01-11. 
779   VaLa, AI:126, § 6, 1860-01-11. 



 229

inte. Denna föreställning har varit seglivad, och först med ett lagrum för våld-
täkt inom äktenskapet 1965 kan hustrurs rätt till sin egen kropp och sexuella in-
tegritet sägas ha infriats formellt i Sverige.780  

Sannolikt är det därför som mäns sexualiserade våld inte framträder som ett 
tema i något annat fall jag funnit än just det ovan. Trots det till synes närmast 
helt frånvarande sexuella våldet i berättelserna om äktenskaplig oenighet menar 
historikern Shani D’Cruze att historiker måste vara lyhörda för att det kan fin-
nas underförstått i kvinnors anklagelser om hustrumisshandel, och antydas sub-
tilt i beskrivningar av våldets spatiala eller fysiska dimensioner – som exem-
pelvis när våldet ägt rum i sovrum och i sängar, eller riktats mot kroppens ned-
re delar.781  

I fallet ovan tycks domkapitlet inte ha fäst sig vid vare sig hustruns ankla-
gelser om våld eller sexuellt tvång från mannens sida. I det korta utdraget över 
varningarna som makarna tilldelades nämns ingetdera, utan snarare tycks det ha 
varit mannens otrohet som stod i fokus. Åtminstone har bara förts till protokol-
let att domkapitlet uppmanade hustrun att ”förlåta Johan Bengtsson, vad han 
emot henne kunde hava brutit, och hädanefter i enighet fortsätta det ingångna 
och redan tjugoåriga äktenskapet”. Men när hustrun vägrade med hänvisning 
till att hon inte litade på mannens löften om ”ett förändrat och bättre bemötan-
de” beslutade konsistoriet att hänvisa målet vidare till domstol för vidare rann-
sakning av oenigheten.782  

I hustrurs anklagelser inför kyrkoråd och domkapitel är det männens oför-
måga att uppfylla sina husbondeplikter och normerna för en god make som på 
olika sätt lyfts fram. På liknande sätt som män beklagar sig över hustrurs bete-
ende och personligheter förekommer relativt obestämda anklagelser mot män, 
bland annat i termer av: ”hans tvära uppförande emot henne” och ”hans emot 
henne aviga sinne”.783 Gemensamt för anklagelserna är att de synliggör före-
ställningar om det ideala äktenskapet, baserat på ömsesidig respekt och kärlek, 
som ligger underförstått i hustrurs klagomål och yrkanden.784   

Som kontrast till en idealmanlighet beskrivs f d hemmansägaren Sven Jans-
son. Hans 18-åriga äktenskap med hustrun Lisa Stina Eriksdotter har, enligt 
domkapitlets protokoll, ”på senare tid blivit rätt dåligt på grund av mannens li-
derlighet”. Vad denna liderlighet – det vill säga osedlighet, lättsinnighet och 
oanständighet – innebar mer konkret får vi dessvärre inte veta av protokollet. 
Där framgår dock att Jansson har utmärkt sig för ”slarv” vilket i sin tur lett till 
att ”hemmansdelen måst säljas och de 5 barnen utackorderas till kristen fost-
ran”. Ovanpå detta uppges han dessutom ett par år tidigare ha dömts ”till högs-
ta kroppsstraff för övad våldsamhet mot sin egen mor. Sedan den tiden har hans 
––––––––– 
780   Wendt Höjer, 2002, s. 86. 
781   D’Cruze, 1998, s. 18 f.  
782   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:126, § 6, 1860-01-11. 
783   VaLa, AI:116, § 1, 1850-04-10, fol. 176.  
784   Jfr. Abrams, 1999, s.129. 
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uppförande såsom make och far förvärrats”.785 Intressant i sammanhanget är att 
samma mansideal implicit framskymtar här som i fallet ovan, trots att det är 
dess motsats som beskrivs – en bild av omanlighet. I protokollet betonas följ-
aktligen hur Jansson bryter mot rådande manlighetsnormer då han varken för-
mår att uppfylla de förväntningar som är kopplade till hans position som famil-
jeförsörjare, far, make eller god son.  

Hushållspositioner och (o)manlighet står i centrum även i fallet med torpa-
ren Anders Ek och hans hustru Christina Nilsdotter. På domkapitlets fråga om 
orsaken till oenigheten uppgav hustrun dels att hon utsatts för våld från man-
nens sida, dels att ”mannen behandlat henne illa av mera då som en tjänare än 
såsom sin hustru”.786 Hustruns jämförelse tyder på att hon ansåg att hennes posi-
tion som hustru i hushållet borde vara kvalitativt annorlunda än en tjänares, så 
till vida att hon förtjänade en bättre behandling av maken än de tjänare som 
stod under henne i den formella hushållshierarkin. Anklagelsens kärna handla-
de om att maken underlåtit sig att behandla henne i enlighet med den position – 
och tillhörande status – hon hade såsom hustru och husmor. Hustruns jämförel-
se mellan den äkta makans och tjänarens position återfinns i missgärningsbal-
ken i Kristoffers landslag från 1400-talet som ett ideologiskt uttryck för den äk-
tenskapliga relationen:  
 

Även om Gud har givit åt mannen kvinnan till hjälp och underdånighet, 
så har han likväl icke givit henne åt mannen till träl eller till fotapall, 
utan bör dem varandra älska, hon honom som huvud och han henne som 
lem[…].787          

 
Mot bakgrund av normativa stadganden som dessa – om hur relationen mellan 
makar borde vara – kunde hustrun resa krav på mannen inför domkapitlet om 
att han borde behandla henne som det anstår en hustru och inte som en tjänare 
eller träl. I anslutning därtill försökte hustrun vinna domkapitlets sympatier ge-
nom att hävda att hennes man ”ej vill leva efter ordet, utan efter sitt svåra sin-
ne”.788 Att hänvisa till en kristen diskurs om äktenskap bland kapitlets män tor-
de ha varit en passande strategi som ökade misshandlade hustrurs möjligheter 
att framstå som oskyldiga och mer sedliga än sina män. Sådana strategier for-
mades också av hustrurs anklagelser om makars ”svärjande och oskicklig[a] 
tal” och i berättelser om våldsamma män som ”aldrig velat läsa bibeln men väl 
bevistat gudstjänsten”.789 

Utifrån en liknande argumentation förklarade hustrun Christina Nilsdotter i 
domkapitelförhöret att hennes makes ”våldsamma förfarande och svåra hotelser 
––––––––– 
785   VaLa, AI:116, § 12, 1850-05-08, fol. 243.  
786   VaLa, AI:119, § 27, 1853-05-11. 
787   Hämtat hos Lennartsson, 1999, s. 250.  
788   VaLa, AI:119, § 27, 1853-05-11.   
789   VaLa, AI:125, § 2, 1859-05-25. 
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emot henne […] hon trodde hava egentlig orsak uti hans okunnighet i Guds 
ord”. Med hustruns kristna världsbild var det alltså mannens oförmåga att leva i 
enlighet med Bibeln och den kristna tron som var orsaken till att han utsatte 
henne för våld – vilket i sin tur ”gjorde det fruktansvärt och omöjligt för henne, 
att fortsätta äktenskapet”.790  

…hustrun mera sällat sig till sina anhöriga än till sin make… 
Relaterat till konflikterna rörande ekonomiska förhållanden i fallen om äkten-
skaplig oenighet och våld – utan att de i grunden var ekonomiska – finner vi i 
domkapitlets material bland annat berättelser om svartsjuka, misstänksamhet 
mot gravida hustrur, makars upprördhet över hustrurs nätverk av grannar och 
vänner, samt deras intima och betydelsefulla relationer till släkt och familj – det 
vill säga självständiga relationer som kunde uppfattas som ett hot mot husbon-
demakten och makens hushållsposition. 

Till den 21 augusti 1833 hade makarna Peter Jöns Andersson och hans hust-
ru Kajsa Johansdotter från Bolmstad, Bolmsö socken i Västbo kontrakt, inkal-
lats den långa vägen till domkapitlet i Växjö för att varnas för sin oeniga sam-
manlevnad. Makarna hade varit gifta i tre år, och enligt Kajsa hade hon blivit 
”förförd” och ”övertalad” till äktenskapet av Peter Jöns. Därför sade hon sig ha 
”hyst[e] mycken ovilja” till att gifta sig med honom.791  

När Peter Jöns uppmanades att ge sin bild av makarnas oenighet framhöll 
han som dess orsak att:  

 
[h]ustrun alltför mycket höll sig till sina anhöriga, och så medelst van-
vårdade hushållet, att han märkt henne understundom föra matvaror till 
sina föräldrar, medgivande dock att detta varit till ett obetydligt belopp, 
och att, då hon oaktat alla föreställningar här emot, fortfarit att hos dem 
uppehålla sig mera än hos honom och han således saknade den tillgiven-
het han hade väntat, detta så uppretat honom att han några gånger i över-
ilning laggt [sic] händer på henne dock ganska lindrigt. Misstankar å 
hennes sida att han vore henne i äktenskapet otrogen hade även bidragit 
att förbittra honom.792 

 
Med Peter Jöns förståelse var det alltså hustruns alltför nära relation till anhöri-
ga och föräldrar som var problemet. De ur hans synvinkel negativa konsekven-
serna av hustruns närhet till sin familj framställdes som både materiella och 
emotionella, och som ett hot både mot hans egen position som husbonde och 
mot makarnas enighet. Att mannen erkände att han tillfogat hustrun fysiskt våld 
––––––––– 
790   VaLa, AI:120, § 1, 1854-03-22. 
791   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 1833-07-10, § 8; VaLa, Växjö 

domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 1833-08-21, § 20.  
792   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 1833-08-21, § 20.  
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”några gånger” för att förhållandet gjort honom så ”uppretad”, antyder att han 
ansåg sig ha rätt att kräva av sin hustru att hon höll sig i hemmet, samt att hon 
skulle visa honom mer ”tillgivenhet” och lojalitet än sina föräldrar. Att han 
ändå urskuldade sig våldet med att det var ”ganska lindrigt” och att det tillfo-
gades hustrun ”i överilning” – det vill säga som en förhastad handling, utan be-
tänksamhet – antyder en medvetenhet om att det inte självklart skulle betraktas 
som legitimt av domkapitlet. 

När Kajsa redogjorde för sin bild av makarnas oenighet i förhöret uppgav 
hon att Per Jöns redan från början av deras äktenskap ”visat sig hård och obän-
dig”. Den ”betydliga” förmögenhet som han hade fått av sina föräldrar hade 
han slösat bort, samt dragit med sig skulder in i deras äktenskap som hon inte 
kände till. Hjälpen som de fått av hennes föräldrar i form av en del av deras fas-
tighet hade han också slösat bort genom ”misshushållning och oordentlighet” 
så att enbart ”fattigdom och elände” återstod. Hustrun anklagade dessutom 
mannen för att inte arbeta, utan istället ”höll sig helst på bygden”. I hustruns 
anklagelselista mot mannen ges hans våld en framträdande plats:  

 
[hustrun] funnit sig misshandlad icke blott genom det bittraste tilltal utan 
även genom flera gånger förnyad och så våldsam behandling att hon va-
rit i fara att förlora sitt liv samt flera veckor fått intaga sängen för de slag 
han henne tilldelat och varav hon i hela sin livstid kom att lida, hon hade 
således sett sig nödsakad att lämna sin man och med sitt späda barn hos 
sina föräldrar söka skydd för livet, vilket han ofta och bestämt yttrat sig 
skola henne beröva och i denna onda avsikt sökt förmå henne att intaga 
förgift. Å sin svärfader hade han lagt våldsam hand, varav denne å hal-
sen visade märke. Hans ondska gick därhän, att han för dess släckande 
icke blott ofredade människor utan även oskäliga kreatur, varav han för 
sin svärfader ihjälslagit flera, och av sina grannar misstänktes för åtskil-
liga dylika nidingsdåd. Hela orten såg honom med avsky och han vore 
en skamfläck för samhället.793  

 
I hustruns berättelse fixeras Per Jöns som en ansvarslös och otillräknelig hus-
bonde som förstör både sin egendom, sitt äktenskap och sitt rykte i lokalsam-
hället. Mest framträdande är bilden av honom som en rå och brutal våldsverka-
re som urskillningslöst misshandlar både sin hustru och svärfar. Trots att vålds-
handlingarna inte beskrivs i detalj framträder av protokollet att misshandeln 
mot hustrun bestod av ett livshotande, grovt och ofta upprepat våld som resulte-
rat i så svåra skador att hon blivit sängliggande i flera veckor, samt fått bestå-
––––––––– 
793   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 21 augusti 1833, § 20; värt att note-

ra av detta referat är att hustrun påstod sig ha blivit ”misshandlad” både genom ”bittert tilltal” och 
våldsam behandling”. Formuleringen antyder en förståelse av begreppet misshandel som inkluderar 
inte enbart fysiskt våld utan även verbalt, jfr. den begreppshistoriska analysen av ordet ”misshandel” 
i kapitel 2.  
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ende men. Därutöver hade mannen både hotat henne till livet och prövat att sät-
ta hoten i verket genom att försöka förgifta henne. Mot bakgrund av dessa 
våldserfarenheter och hot hade hustrun tagit med sitt barn och flyttat hem till 
sina föräldrar. Sannolikt var det på grund av samma erfarenheter som hustruns 
far fanns med vid hennes sida under förhöret i domkapitlet och därmed kunde 
uppvisa fysiska bevis för att även han blivit utsatt för Per Jöns våld.  

Av slutet på hustruns berättelse framträder med all tydlighet att Per Jöns var 
en stigmatiserad och sannolikt marginaliserad man i lokalsamhället, utan status 
och anseende. Huruvida den ”avsky” som alla på orten ansågs hysa för honom 
berodde på att han haft ihjäl andras kreatur eller på att han var en hustrumiss-
handlare framgår inte. Sannolikt var det av båda skäl, eftersom det i en liten ort 
som Bolmstad (Västbo) torde ha varit svårt att dölja någotdera. Mannen nekade 
likafullt till hustruns anklagelser, bortsett från att han ”några gånger givit hust-
run örfilar”.794  

Med hänsyn till vad som framkommit under förhöret, och till att hustrun 
inte vågade flytta tillbaka till mannen ansåg konsistoriet att de inte kunde göra 
något för att försona makarna. Därför beslutade de istället att vidarebefordra 
ärendet till världslig domstol, för vidare rannsakning av vem som var vållande 
till oenigheten av makarna.795      

Även i andra fall av äktenskaplig oenighet och våld figurerade konflikter 
om lojaliteter. Exempelvis uttryckte torparen Anders Ek inför domkapitlet att 
han blivit ”missnöjd därmed att hustrun velat gå bort till sina föräldrar”. Av 
protokollet förefaller det till och med som att hustrun flyttat hem till föräldrar-
na, när mannen i förhöret uttryckte en önskan om att ”hustrun skulle återvända 
till honom”. Av hustruns berättelse får vi dock en annan bild av varför hon flyt-
tat från mannen:  

 
[hon] vikit undan för mannens ondska och att han behandlat henne med 
hårdhet då hon till honom återvänt sade sig till honom ej våga återflyt-
ta.796  

 
På frågan inför domkapitlet menade även inhysehjonet Johannes Nilsson att 
osämjan i hans äktenskap orsakades av att ”hustrun ej vill bo hos honom utan 
för mer än 2 år sedan flyttat till sina föräldrar”. Hans hustru Johanna Gustafs-
dotter uppgav däremot att anledningen till oenigheten var att ”mannen när han 
blir ond, icke är vettig och att han våldsamt behandlat henne, kastat sten efter 
henne m.m.”797 

 
 
––––––––– 
794   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 21 augusti 1833, § 20.  
795   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:105 (1833–1834), den 21 augusti 1833, § 20.  
796   VaLa, AI:119, 1853-04-20. fol. 197.  
797   VaLa, AI:121, 1855-03-07, § 25, fol. 120. 
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I motsats till mannens uttryckliga önskan ville hon därför inte flytta tillbaka 
till honom. I likhet med flera andra fall, både från domkapitlet och kyrkorådet, 
har dessa hustrur av rädsla tvingats fly från hus och hem för att slippa undan 
makars våld och hot om våld.798 Det är tydligt att föräldrar, släkt, grannar och 
vänner ibland utgjorde ett viktigt stöd för våldsutsatta hustrur som hos dem 
kunde söka en fristad och få hjälp med försörjning och annat. Vidare kunde det 
faktum att föräldrarelationen ibland var en materiell och existentiell nödvän-
dighet för hushållet skapa konfliktlinjer och spänningar i relationen mellan ma-
karna. Så menade exempelvis Anders Svensson i förhöret inför domkapitlet att 
hans hustru blivit ”uppstudsig” både emot honom och hans föräldrar efter deras 
giftermål. Hans hustru Cissa Hansdotter hävdade däremot att makarnas oenig-
het hade sin upprinnelse i att mannen hade tvingat henne med våld att ingå en 
överenskommelse om äktenskapsskillnad, samt att ”[hans] föräldrar emot hen-
ne visat avoghet och att mannen bemött henne med hårdhet”. Att det var svär-
föräldrarna som betraktades som det primära problemet framgår av hustruns 
önskan om att ändå fortsätta äktenskapet ”under förhoppning att det ska bli 
lyckligare sedan mannens föräldrar bortgått”.799  

Konflikter mellan generationerna framträder även som tema i Anna Gustava 
Håkansdotters berättelse. Inför konsistoriet uppgav hon att hon och maken flyt-
tat till sin svärmoders grannskap för 14 år sedan, och att svärmodern därefter 
blev ”hätskt sinnad” emot henne. Orsaken till svärmoderns agg berodde, enligt 
svärdottern, på att hon – i strid med svärmoderns mening – ”förmanade sin man 
att avstå från svärjande och oskickligt tal”.800  

På liknande sätt som i fallen ovan uppgav Nils Persson hustruns bristande 
lojalitet som grund för de äktenskapliga missförhållandena. Orsaken, uppgav 
han mer precist, var att hustrun, under tiden de varit gifta, hade: 

 

––––––––– 
798   Se t ex VaLa, Växjö domkapitels protokoll: AI:84 (1810), s. 261 § 8, s. 344 § 20; AI:86 (1812), s. 

73, § 1, s. 462, § 4;  AI:87 (1813), s. 45 § 1; AI:88 (1814), den 12 oktober § 11; AI:89 (1815), den 24 
januari § 8; AI:104 (1831–1832), den 9 februari § 12; AI:105 (183–1834), den 15 januari § 3, den 15 
januari § 4, den 14 maj § 31, den 14 maj § 32.    

799   VaLa, AI:123, § 1, 1857-02-18; jfr. fallet med de oeniga makarna Jöns Pehrsson och Sara Johans-
dotter, där konsistoriet beslutade att inte remittera makarna till världslig rätt, trots hustruns önskan 
om skilsmässa. Eftersom hustrun inte hade något att tillvita mannen, mer än att hennes kärlek till ho-
nom svalnat, fann konsistoriet inga ”skäl som bör orsaka skillnad emellan makarna”. Istället hävdade 
de att: ”mannen äger den stadga och beskedlighet samt hustrun den ungdom och böjlighet att de med 
varandra kunna fortsätta ett lyckligt äktenskap, om allt främmande inträngande i deras enskilda 
sammanlevnad kommer att upphöra” (min kurs.). Av sammanhanget framgår att det ”inträngande” 
som domkapitlet åsyftade härrörde från hustruns föräldrar som, enligt mannen, lade sig i makarnas 
förehavanden och på olika sätt försökte så split emellan dem. Sålunda kunde även domkapitlet i vissa 
fall betrakta relationer till föräldrar och svärföräldrar som orsak till äktenskaplig oenighet, VaLa, 
Växjö domkapitels protokoll, AI:89, den 1815-01-04, § 3; För exempel på hur konflikter med föräld-
rar kunde leda till osämja se även Nylander, 1961, s. 93; Taussi Sjöberg, 1988, s. 86 ff.  

800   VaLa, AI:125, Växjö domkapitels protokoll för år 1859, § 2, 1859 05 25.  
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[m]era sällat sig till sina anhöriga än sin make, och härav uppkommen 
kallsinnighet emellan makarna hade i anseende till hustruns häftiga och 
stridiga lynne orsakat och övergått till missämja och oenighet.801  

 
Med Nils formuleringar förefaller det som att kallsinnigheten mellan honom 
och hustrun uppstått på grund av att hon sökt sina anhörigas sällskap på be-
kostnad av den äktenskapliga samvaron. Hennes bristande lojaliteter med ho-
nom urholkade inte enbart den äktenskapliga samvaron utan också hans posi-
tion som husbonde, både inåt och utåt i hushållet.  

På snarlikt sätt menade maken Magnus Svensson att oenigheten i hans äk-
tenskap bland annat berodde på att hans hustru ”låtit sig förledas” efter deras 
vigsel. Vem som förlett henne står inte helt klart, men att de i mannens ögon 
hade negativt inflytande över hans hustru och implicit över hennes trofasthet 
och lojalitet mot honom är tydligt. När han tillfrågades av domkapitlet om han 
ville skiljas eller fortsätta äktenskapet svarade han att: ”han ingalunda ville 
släppa hustrun från sig, emedan han hoppades att, om hon blott slipper sina för-
ledare, hon åter skulle bliva vad hon borde vara”.802 Vad mannen förväntade sig 
att hans hustru ”borde vara” i nämnda fall sägs inte uttryckligen, men av sam-
manhanget att döma tycks det ha varit hennes trofasthet och lydnad – och där-
med en ”riktig” hustru.  

Det är emellertid inte alltid konfliktfyllda relationer till föräldrar, svärför-
äldrar eller andra anhöriga uppges vara orsaken till makarnas oenighet. Vad 
gäller oenigheten mellan klädmakare Larsson och hans hustru har församlings-
prästen inlämnat en skrivelse till domkapitlet som hänvisar till tidigare förhör 
med makarna: ”varav det synes som tjänstepigorna i huset skulle föranlett 
osämjan emellan Larsson och hans hustru, vilken de numera ej tillåta att själv 
förestå hushållet.” Under domkapitlets förhör med makarna förmanade bisko-
pen således mannen att ”genom deras nuvarande tjänstehjons avlägsnande söka 
förbättra förhållandet emellan honom och hustrun”. Mannen motsatte sig emel-
lertid domkapitlets krav, med en praktisk och ekonomisk motivering: ”även om 
pigan kom bort [han] antingen måste anskaffa en annan eller utom huset skaffa 
sig föda, vilket blir honom för kostsamt”. Därjämte var han övertygad om att 
någon ”verklig enighet” med hustrun inte kunde uppnås. Hustrun däremot 
”trodde att förhållandet emellan henne och mannen skulle bli bättre om pigan 
kommer ur huset och hon själv fick sköta hushållet och vårda barnen”.803  

Enligt hustruns synsätt förefaller det vara pigan, som grund för en rubbad 
hushållsordning, som är problemet till de äktenskapliga missförhållandena. 
Med pigans sätt att utföra sitt arbete i klädmakarens hem utmanas hustruns po-
sition som såväl husmor som moder och hon förhindras att, med sina egna ord, 

––––––––– 
801   VaLa, Norrvidinge häradsrätt, AIa:56, no. 59, 1851-09-17. 
802   VaLa, AI:125, § 2, 1859-10-19, fol. 615–616.  
803   VaLa, AI:123, § 3, 1857-02-25. 
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”själv förestå hushållet”. Som gift kvinna kräver klädmäklarens hustru sin legi-
tima rätt till positionen som hushållets kvinnliga överhuvud, med ansvar för 
uppgiften att ”sköta hushållet och vårda barnen”. Som historikern James Ham-
merton visat för brittiska förhållanden var det dock inte ovanligt att äktenskap-
liga konflikter och våld utspelade sig i ett spänningsförhållande mellan mannen 
och hustrun och tjänstefolket, inte minst när det rörde fördelningen av hushålls-
arbetet och den symboliska makt som var knuten till vissa sysslor och platser. 
Inte sällan sammanflätades maktstriderna med misstankar om sexuell otrohet 
och relationer mellan husbonden och hans pigor.804         

Som tidigare forskning visat betydde även kvinnors kontaktnät mycket för 
deras möjligheter att dämpa, stävja eller undkomma mäns våld. Även i de fall 
jag funnit finns det exempel på hur grannar, vänner och familj på olika sätt va-
rit inbegripna i våldet – som vittnen, deltagare etc. Relationerna till vänner och 
grannar kunde således fungera som en strategi för kvinnor att undkomma mäns 
våld, antingen genom att de tog sin tillflykt dit tillfälligt eller flyttade dit mer 
eller mindre permanent. Vänner ingrep i våldssituationen, bistod med materiell 
hjälp och känslomässigt stöd, samt agerade så småningom som vittnen inför 
kyrkoråd eller i rätten. Av fallen ovan framgår emellertid att en hustrus nära re-
lationer och sociala nätverk också kunde vara en källa till oenighet och våld, 
när de bidrog till att mannen uppfattade sin position som make och husbonde 
hotad. 
 

Sammanfattande diskussion  
Oeniga makar kunde kallas till domkapitlet om de inte blivit sams och förso-
nats genom församlingsprästens och kyrkorådets varningar. Till domkapitlet 
hänvisades även de oeniga makar som framhärdade i sina yrkanden på att få 
skiljas. Så trots att tanken med varningsgraderna inte var att utgöra steg på vä-
gen mot skilsmässa, blev de i praktiken ibland det ändå. Precis som i Christine 
Bladhs studie av skilsmässor i Stockholm under perioden 1750–1860 tycks 
anmälan till domkapitlet i Växjö i praktiken ha betraktats som ett första steg 
mot skilsmässa.805 Mer konkret innebar det att biskopen, domprosten och lekto-
rerna i konsistoriet varken tycktes förhala eller försöka avstyra beslut om att 
remittera oeniga makar till domstol när de vidhöll sina yrkanden på skillnad till 
säng och säte eller skilsmässa. Huruvida makarna verkligen nådde så långt som 
till skilsmässa har dock legat utanför ramen för denna undersökning. Men mot 
bakgrund av att endast drygt 600 äktenskap upplöstes på grund av ”slöseri, 

––––––––– 
804   Hammerton, 1992, s. 94 f, s. 115 f; se även Dolan, 2008, kap. 3; Marklund, 2004, s. 148–154.  
805   Bladh, 2003, s. 18. 
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dryckenskap, våldsamt sinnelag och stridighet i lynne och tänkesätt” under pe-
rioden 1837–1877 i Sverige var de sannolikt inte så många.806 

Med avseende på de yrkanden som oeniga makar framförde i förhören inför 
domkapitlet visar materialet att de flesta makar vars oeniga sammanlevnad in-
kluderade våld, yrkade på att tilldömas skilsmässa eller skillnad till säng och 
säte. I majoriteten av dessa fall var det hustrur som yrkade på att få skiljas, eller 
att deras ärende vidarebefordrades till den världsliga rätten för rannsakning och 
dom till skillnad till säng och säte.807 En del oeniga makar rättade sig dock efter 
domkapitlets varningar och försonades, men de var i en minoritet. Enligt proto-
kollen gav makarna ibland varandra handen som en bekräftelse på sina löften 
om att fortsätta sin sammanlevnad i sämja.808 Alla makar höll dock inte sina löf-
ten utan återkom efter en tid till domkapitlet för förnyade varningar och förny-
ad försoning, alternativt sändes vidare till domstol för en vidare rannsakning av 
deras oenighet.  

Analysen av domkapitlets hantering av äktenskaplig oenighet och våld visar 
att konsistoriets män betraktade oenigheten på liknande sätt som kyrkorådets 
män. Utifrån kyrkolagens syn på äktenskaplig oenighet var utgångspunkten att 
felet var ömsesidigt och att de äktenskapliga problemen låg i själva relationen, 
mellan makarna, snarare än hos bara en av dem.809 Förhöret inför domkapitlet 
gick följaktligen till på ungefär samma sätt som i kyrkorådet, och innebar att 
båda makarna förhördes och att var och en fick ge sin bild av orsaken till de äk-
tenskapliga missförhållandena. Domkapitlet rannsakade sällan närmare efter 
omständigheterna i de våldsanklagelser som framfördes – vare sig hustrurs eller 
makars. Mäns våld lyfts inte fram som särskilt straffvärt, eller betonas hårdare 
än andra manliga försyndelser i domkapitlets varningar. Och till skillnad mot 
kyrkorådets förhör inkallades i princip aldrig några vittnen till domkapitlets 
förhör för att ge närmare upplysningar om mäns våld eller andra missförhållan-
den i makarnas sammanlevnad. 

Förhören inför Växjö domkapitel skiljer sig något från konsistorieförhören i 
Stockholm där Christine Bladh har funnit att makarnas anklagelser mot var-
andra skulle styrkas av vittnen. Utöver vittneskraven finner Bladh att konsisto-

––––––––– 
806   I 126 av fallen var det mannen som dömts som vållande, i 52 av fallen var det kvinnan och i 446 av 

fallen bedömdes båda makarna vara lika vållande. Sammantaget upplöstes i Sverige 5 287 äktenskap 
under perioden 1837–1877, varav de flesta (2 620 st) hade egenvilligt övergivande som grund, Lind-
stedt Cronberg, 2009, s. 62; Av skilsmässostatistiken har Marja Taussi Sjöberg funnit att skilsmäss- 
orna på grund av äktenskaplig oenighet ökade mot slutet av 1800-talet, vilket hon tolkar som en följd 
av 1860 års förordning om skilsmässa, Taussi Sjöberg, 1988, s. 77 f.  

807   Resultatet ligger i linje med vad Marja Taussi Sjöbergs studie av skilsmässor i Norrland under 
1800-talet, i vilken hon funnit att det oftast var hustrur som ansökte om skilsmässa från sina makar. 
Ett resultat som överensstämmer med den nationella svenska statistiken över skilsmässor, Taussi 
Sjöberg, 1988, s. 77. 

808   Se t ex VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:86, s. 166, § 83; s. 345, § 22; VaLa, Växjö domka-
pitels protokoll, AI:124, den 10 mars 1858, § 22.   

809   Lindstedt Cronberg, 2004, s. 94 f, se även Liliequist, 2001, s. 108.   
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riet i Stockholm rannsakade makarnas relation ingående och granskade deras 
gräl och osämja noggrant.810 Därmed överensstämmer hennes bild av konsisto-
riets rannsakningar med den som Marklund ger av Uppsala domkapitel, vars 
agerande vid äktenskapsmål under denna tid alltmer närmade sig rättegångsför-
farandet i domstolar.811  

Av domkapitlets behandling av äktenskaplig oenighet och våld i Växjö stift 
verkar det av protokollen att döma inte som att ett sådant närmande skett här. 
Överhuvudtaget verkar det inte som att konsistoriets män rannsakade makars 
oenighet och våld särskilt ingående. I hög grad tycks de ha nöjt sig med den in-
formation om makarnas sammanlevnad som de fick genom de insända kyrko-
rådsprotokollen och intygen från församlingsprästerna. Att makarna alltid för-
hördes av domkapitlet – så vitt de var närvarande – framgår tydligt, men av 
protokollen framstår förhören i regel som korta och inte särskilt ingående. Or-
sakerna bakom oenigheten efterfrågas alltid, men grälen och våldet tycks inte 
ha granskats särskilt noga. Ibland framskymtar förvisso formuleringar som an-
tyder att konsistoriet haft längre överläggningar, att ordföranden hållit mer ut-
dragna anföranden eller utdelat ”de ömmaste föreställningar” för att hos ma-
karna inskärpa vikten och värdet av att leva tillsammans enligt äktenskapslöf-
tena. Men det som återstår av själva förhören och av makarnas berättelser i pro-
tokollen är oftast en tämligen knapphändig och kortfattad information. 

Till skillnad från kyrkorådet i Växjö stad tillmötesgick inte domkapitlet 
några av de yrkanden på underhåll eller ekonomiska uppgörelser som oeniga 
makar lämnade. Av deras beslut att döma höll sig domkapitlet i allmänhet strikt 
till kyrkolagens och giftermålsbalkens stadganden om äktenskaplig oenighet. 
Därmed vidtog de inte heller några andra åtgärder för att till exempel underlätta 
oeniga makars separation eller sammanlevnad så som Ivar Nylander funnit ex-
empel på i domkapitelmaterial från 1700-tal och tidigt 1800-tal.812     

Som framgått av kapitlet om kyrkorådets hantering av äktenskaplig oenig-
het och våld i Växjö stads- och landsförsamling vidtog kyrkorådet i de flesta 
fall inga andra åtgärder för våldsutsatta hustrur än de förmanande och varnande 
orden som de var ålagda att tilldela makarna. Analysen av domkapitlets hanter-
ing av äktenskaplig oenighet visar att inte heller konsistoriet vidtog några sär-
skilda åtgärder för att ge våldsutsatta hustrur ett stöd för att undslippa ett upp-
repat våld eller för att skydda dem från andra ”misshandlingar” i äktenskapet. 
Som visats även av den tidigare forskningen var syftet med varningsgraderna 
inte skilsmässa, utan att få makarna att försonas och fortsätta sin äktenskapliga 
sammanlevnad i sämja. 

Till skillnad från tidigare forskning som funnit att domkapitlet alltid för-
dömde mäns våld, och att män uppmanades att avge löften om att avhålla sig 

––––––––– 
810   Bladh, 2003, s. 19. 
811   Marklund, 2004, s 56 f. 
812   Nylander, 1961, s. 94 f.  
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från det våld som de påstods ha utövat visar min analys att sådana explicita 
fördömanden och löften var ovanliga i Växjö domkapitels förhör med oeniga 
makar – åtminstone enligt protokollen.813 I linje med tidigare forskning ger pro-
tokollen å andra sidan inga exempel på att konsistoriets män visade en accep-
tans för äktenskapligt våld, eller explicit gav uttryck för mäns rätt att fysiskt 
aga hustrur.814 De flesta fall visar däremot att förmaningarna som makar tillde-
lades om att leva i sämja både riktade sig till den våldsutsatta hustrun och till 
den våldsamme maken. På sätt så sätt tillskrevs även hustrun ansvar för osäm-
jan, och därmed också indirekt det våld hon utsattes för.815 

Den kristna äktenskapsideologin genomsyrade även domkapitlets varningar. 
De kyrkliga ämbetsmännen betonade äktenskapslöftenas vikt, inskärpte vikten 
av att makar skulle leva tillsammans i nöd och lust, att de skulle vara ett stöd 
och en hjälp för varandra, samt ha överseende med varandras fel och brister. 
Precis som Lindstedt Cronberg funnit för Lunds domkapitel uppmanade dom-
kapitlet i Växjö inte explicit till skilsmässa i något enda fall. Men de försökte, 
som sagt var, inte heller att förhindra eller förhala att oeniga makar remittera-
des vidare till världslig rätt, enligt kyrkolagens och giftermålsbalkens stadgan-
den, om någon av makarna yrkade på det. Oftast bemötte dock domkapitlet så-
dana yrkanden med förnyade övertalningsförsök, ytterligare förmaningar till 
sämja och påminnelser om äktenskapslöftenas vikt innan de beslutade att remit-
tera ärendet vidare. Sålunda var bevarandet av äktenskap tveklöst det överord-
nade värdet även i domkapitlet, även i fall av äktenskapligt våld. 

Den större pragmatism som präglade Växjö kyrkoråds hantering av äkten-
skaplig oenighet och våld var därmed inte lika framträdande på denna kyrkliga 
arena. Vid en jämförelse med kyrkorådet tycks domkapitlets män ha hållit sig 
hårdare till de formella stadganden som omgärdade varningsförfarandet, utan 
hänsyn till några specifika omständigheter i fallen och utan att försöka lösa 
problemen med andra åtgärder än sina varningar. I kyrkorådets försök att få oe-
niga makar att försonas hände däremot att prästen och ledamöterna ibland vid-
tog andra åtgärder. De kunde exempelvis handla om att säkerställa hustrurs för-
sörjning under den prövotid som de ibland beslutade om, istället för att direkt 
remittera ärendet vidare till domkapitlet. Skillnaden mellan kyrkorådet och 
domkapitlet i detta fall kan ha berott på att det fanns större ekonomiska incita-
ment hos kyrkorådet än hos domkapitlet att försöka förhindra de försörjnings-
mässiga problem som kunde bli en följd av äktenskaplig oenighet i lokalsam-
hället.816 Sålunda kan kyrkorådets beslut att ibland tilldöma oeniga makar en 
förnyad prövningstid tolkas som en avspegling av lokalsamhällets större intres-
se av att försöka förlika oeniga makar än vad som var fallet när de väl hamnade 
inför domkapitlet.      
––––––––– 
813    Marklund, 2004, s. 49 och 56 f; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 171.  
814    Se t.ex. Lennartsson, 1999; Lindstedt Cronberg, 2009.  
815    Se t.ex. Lindstedt Cronberg, 2009, s.172, Fiebranz, 2002, s. 299 ff.; Östman, 2001, s. 75 ff. 
816   Jfr. Furuhagen, 1996.  
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Den absolut vanligaste åtgärden som konsistoriets män vidtog efter att ha 
varnat oeniga makar var att remittera ärendet vidare till domstol, enligt kyrko-
lagens och giftermålsbalkens stadganden, för vidare rannsakan av fallet. Av 
protokollen ges således intrycket att domkapitlet under perioden mest var en 
formell och symbolisk instans som hade att verkställa ett beslut som i princip 
redan fattats genom kyrkorådets bedömning. Kapitlets män tycks sålunda i hög 
utsträckning ha förlitat sig till kyrkorådets beskrivningar och bedömningar av 
fallet utan att rannsaka oenigheten och våldet närmare. Sannolikt bidrog ett så-
dant agerande till att domkapitelvarningarna togs bort med 1860 års förordning. 
Domkapitlet utfärdade förvisso alltid sin varningsgrad, och makarna fick var 
och en ge sin berättelse om orsakerna till oenigheten, men berättelserna och be-
skrivningarna av oenigheten förmedlas inte lika detaljerat och ingående som i 
kyrkorådets material.   

Precis som i fallet med kyrkorådet framgår emellertid att domkapitlet ibland 
vidtog andra åtgärder än sina varningar och förmaningar till oeniga makar. I 
fallet med änkan Bengta, vars dotter levde i synd med en man som utsatte hen-
ne för tvång och våld, remitterade domkapitlet ärendet vidare till domstol för 
att rannsaka anklagelserna om misshandel närmare. I ett par fall där oeniga ma-
kar försonades inför domkapitlet uppdrog domkapitlet åt församlingsprästen i 
makarnas hemförsamling att vaka över makarna så att de höll sina löften om att 
leva i sämja. Det övergripande syftet med församlingsprästens kontroll var na-
turligtvis medlande, det vill säga att se till att makarna fortsatte sin sammanlev-
nad. Förfarandet utesluter inte att prästens uppgift implicerade ett skydd av 
hustrur mot upprepat våld eller mot andra ”misshandlingar”.  

Till exempel framgår av ett fall från 1811, där en hustru vände sig till dom-
kapitlet för att få skillnad från en våldsam man att domkapitlet uppmanade för-
samlingsprästen att: ”[makarna] förekalla för att förmå dem till försoning och i 
värsta fall med dem lagligen förefara”.817 Att ”lageligen förfara” med makarna 
anspelar på att prästen hade i uppgift att anmäla makarna vidare till världslig 
domstol om hans egna förmaningar inte räckte. Huruvida det var för att anmäla 
makarnas oenighet eller mannens våld mot hustrun framgår inte. Men däremot 
att domkapitlets män var måna om att församlingsprästen tog sitt ansvar för att 
lösa de äktenskapliga missförhållandena när hans egna resurser inte räckte till. I 
ett annat fall av äktenskaplig oenighet där mannen anklagades för att ha varit 
våldsam mot hustrun beslutade domkapitlet att remittera makarna till domstol 
för vidare rannsakning av deras oenighet. Men därutöver, som en särskild åt-
gärd, beslutade de att hustrun skulle ha vårdnaden om makarnas barn ”tills vi-
dare”.818 

––––––––– 
817   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:85, 1811, § 16, s. 351 f.  
818   VaLa, Växjö domkapitels protokoll, AI:104 (1831–1832), den 1831-07-20, § 4; se även AI:105 

(1833–1834), den 1833-02-20, § 7.    
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Precis som i protokollen från kyrkorådet framträder mäns våld mot hustrur 
som en aspekt av oenighet i domkapitlets protokoll. Våldet blir synligt både 
genom hustrurs berättelser i domkapitelsförhören, och via uppläsningarna av de 
berättelser från vittnen och kringboende som förmedlas i kyrkorådens proto-
koll. Trots detta synliggörande av våld är det lite som talar för att de kyrkliga 
ämbetsmännen betraktade mäns våld som mer förkastligt än andra aspekter av 
oenigheten – som exempelvis fylleri och slöseri. Som tidigare forskning funnit 
betraktade domkapitlet i Växjö mäns våld mot hustrur som ett felaktigt beteen-
de, och ansåg att det ideala äktenskapet var en relation fri från våld. Men i pro-
tokollen och i hanteringen av våldet framställdes det inte som en kriminell 
handling och ansvaret och skulden för det placerades inte självklart eller enbart 
på mannen.819 

När domkapitlet formulerade äktenskaplig oenighet och våld som ett pro-
blem gjordes det som tidigare nämnts i relation till hur kyrkorådet redan formu-
lerat problemet. Mitt försök att synliggöra hur äktenskaplig oenighet och våld 
uppfattades och tolkades, i termer av olika slags hot, har resulterat i ett antal 
teman som i sin tur legat till grund för hur detta kapitel disponerats. Ser vi när-
mare till de enskilda fallen framträder emellertid gränserna mellan de olika fal-
len som långt ifrån entydiga. Varje fall ger exempel på flera former av äkten-
skapliga missförhållanden och visar hur komplexa kvinnors våldserfarenheter i 
själva verket var. I fall där den äktenskapliga oenigheten och mannens våld 
konstruerades som ett hot mot den allmänna ordningen var det till exempel inte 
ovanligt att problemet också tolkades som ett hot mot ekonomin eller ett hot 
mot den rådande könsordningen. 

Berättelserna om äktenskaplig oenighet inför domkapitlet visar på liknande 
sätt att olika våldsformer, såsom fysiskt, psykiskt och verbalt våld, utgjorde 
skilda, men sammanflätade aspekter av de våldsverkligheter som främst de gif-
ta kvinnorna berättade om. Ett talande exempel är fallet med makarna Peter 
Jöns och Kajsa från Bolmstad där hustrun beskriver hur hon utsätts för såväl ett 
verbalt som ett grovt och livshotande fysiskt våld från sin make, som resulterat 
i både bestående kroppsliga men och till att hon tvingats fly från sitt eget hem. 
Som i flera andra berättelser där hustrurs komplexa våldserfarenheter framträ-
der, berättar hon hur mannens ekonomiska våld i form av ”misshushållning och 
oordentlighet” utgjorde ytterligare ett hot mot hennes och barnens existens. 

Som Lindstedt Cronberg visat tenderade begrepp som oenighet och osämja 
att osynliggöra mäns våld mot hustrur även i materialet från kyrkorådet och 
domkapitlet i Växjö. Det fysiska våldet särskildes inte från andra handlingar 
som till exempel fylleri och slöseri, och betraktades inte heller som mer klan-
dervärt. Detta resultat är viktigt, och tillför en fördjupad historisk kunskap om 
hustrumisshandel. Vänder vi på perspektivet något menar jag att begreppet oe-
nighet inte enbart bidrog till ett osynliggörande av det fysiska våldet i fall av 
––––––––– 
819   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 173.  
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äktenskaplig oenighet, utan också öppnade upp för ett synliggörande av den 
komplexitet som präglade hustrurs våldserfarenheter, och därmed för en kritik 
av andra former av manligt maktmissbruk i äktenskap. Detta resultat är också 
viktigt, inte minst för att en våldsförståelse som enbart tar fasta på mäns fysiska 
våld mot hustrur riskerar att osynliggöra andra dimensioner av kvinnors vålds-
verkligheter.   

I en stor majoritet av de fall av äktenskaplig oenighet som legat till grund 
för denna avhandling är det män som anklagas för att utöva det äktenskapliga 
våldet. I relation till alla dessa fall är det bara i ett försvinnande litet fåtal fall 
som män riktar anklagelser mot sina hustrur om äktenskapligt våld. Likafullt 
förekommer sådana fall, som med anklagelser om hustrurs våld antyder att 
kvinnor ibland överskred gränserna för den stereotypa bilden av kvinnlig passi-
vitet och fridsamhet. Av de fall som rymmer anklagelser om hustrurs våld mot 
makar framgår att det hustruliga våldet kunde användas som ett sätt för män att 
söka rättfärdiga sitt eget våld mot hustrur, och få det att framstå som en sista 
utväg för att korrigera hustruliga uttryck för olydnad, och därmed som nödvän-
digt för upprätthållandet av hushållsordningen. När kvinnor ställdes till svars 
för sitt våld mot makar svarade de således alltid med att det tillgripits i självför-
svar, eller med hänvisning till att de varit berusade.  

Som Elizabeth Foyster påpekat kunde mäns våld mot hustrur uppfattas som 
en förlängning av deras husbondemakt, och som ett uttryck för deras natur, 
medan kvinnors äktenskapliga våld alltid betraktades som onaturligt. En våld-
sam hustru förvände inte enbart sin egen könsidentitet, utan hotade även sin 
makes manlighet genom att framställa honom som oförmögen och hjälplös.820 
Tidigare forskning har dock visat att det inte var ovanligt att även misshandlade 
hustrur riktade våld mot sina män. I synnerhet bland de lägre samhällsklasserna 
var kvinnors fysiska våld inte ovanligt, och ansågs inte heller anmärkningsvärt. 
Bland andra har Linda Gordon visat att en av misshandlade hustrurs motstånds-
strategier mot mäns våld var att slå tillbaka och själva använda fysiskt våld. 
Kvinnors våld skilde sig dock från männens i det att det oftast var reaktivt eller 
responsivt, det vill säga utfördes som en reaktion på det våld de själva utsattes 
för och i självförsvar.821  

Gordon finner emellertid en tendens till att hustrurs fysiska våld mot makar 
avtog över tid. Förändringen tolkar hon dels som en konsekvens av att möjlig-
heterna till skilsmässa för misshandlade hustrur utsträcktes, dels som en konse-
kvens av att hustrur successivt internaliserade borgarklassens normer för kvinn-
lighet, som bland annat innebar att det ansågs opassande för kvinnor att visa 
aggressivitet och slåss.822 Elizabeth Foyster finner också att misshandlade hust-
rur använde våld mot sina makar, men betonar att kvinnors möjligheter att an-

––––––––– 
820   Foyster, 2005, s. 105.  
821   Gordon, 1989, s. 274.  
822   Gordon, 1989, s. 276.  
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vända fysiskt våld mot makar var starkt kringskurna under hela perioden, även 
när det tillgreps som ett självförsvar. På grund av de starka förväntningar som 
fanns på att kvinnor skulle vara offer för våld, och inte utövare av det blev det 
svårt för hustrur att rättfärdiga fysiskt våld mot makar, och än mer att få sympa-
tier för det – oavsett i vilket syfte det tillgreps.823  

I en diskussion om huruvida hustrumisshandel var vanligare i 1600-talets 
samhälle än idag påminner oss Malin Lennartsson om att uppfattningen om 
mäns överlägsna fysiska styrka i relation till kvinnor i hög grad är en historisk 
konstruktion, och inte enbart kan hänföras till en större muskelmassa. Lika vik-
tiga, menar hon, är de kulturella värderingar som uppmanat män att utveckla 
muskler och fysiska styrka, och kvinnor att inte göra det.824 Utifrån liknande 
konstruktivistiska perspektiv har forskning visat att föreställningar om kön och 
våld är historiskt och kulturellt formade och att tanken om kvinnan som passiv, 
svag och bräcklig är en tanke som stammar från 1800-talet.825  

Med det i minnet, och med utgångspunkt i de äktenskapliga konflikternas 
karaktär menar Elizabeth Foyster att det är ett misstag att utgå från att våld-
samma hustrur alltid var självklara offer för mäns våld, och att deras våld alltid 
var i självförsvar.826 I en svensk forskningsöversikt om mäns våld mot kvinnor 
idag hävdar sociologen Anne-Lie Steen att misshandlade kvinnors aktiva hand-
lande och motstånd mot mäns våld riskerar att osynliggöras på grund av de för-
pliktelser som följer av att kunna bli betraktad som ett offer. Bland annat pekar 
hon på att konstruktionen av kvinnan som offer medfört att beskrivningar av 
kvinnor som aggressiva försvunnit från kunskapsfältet, samt att forskning ten-
derar att negligera resultat som visar att känslor av vrede och hat hos kvinnor är 
en vanlig konsekvens av att de utsatts för mäns våld.827  

Av samtliga fall jag studerat anklagar inte någon man sin hustru för att ha 
brukat våld mot barn, eller till deras olämplighet som mödrar överhuvudtaget. 
Resultatet är anmärkningsvärt, anser jag. Dels för att kvinnor i regel hade det 
huvudsakliga ansvaret för de små barnens omvårdnad och fostran, dels för att 
protokollen vimlar av anklagelser om hustrurs bristande hushållsplikter som 
mycket väl skulle kunna inrymma även en kritik av deras lämplighet som möd-
rar. När brister i föräldraskap framhålls är det istället hustrur som klagar över 
ett försumligt faderskap hos sina makar – ofta kopplat till våld eller bristande 
försörjning – eller över att de själva på olika sätt förhindras av makar att upp-
fylla sina moderliga plikter. Våldsutsatta hustrur hänvisade till sin position som 
mödrar för att ge större tyngd åt sina anklagelser mot makar, och på så sätt vin-
na de kyrkliga ämbetsmännens sympatier. Både när det tog sig uttryck i ett fy-
––––––––– 
823   Foyster, 2005, s. 109.   
824   Lennartsson, 1999, s. 251, not 834.  
825   Se forskningsläget, kap. 3: För en studie av kvinnlighetskonstruktioner under 1800-talet se t ex Jo-

hannisson, 1994.  
826   Foyster, 2005, s. 115.  
827   Steen, 2003, s. 58 f.  
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siskt våld eller i vanvård tycks mäns våld mot sina barn ha varit en del av mäns 
våld mot hustrur. Våld mot barnen drabbade hustrun, och omvänt drabbade 
våld mot hustrun barnen. Mot bakgrund av att modern forskning om kvinno-
misshandel visar att det finns vissa samband mellan barnmisshandel och kvin-
nomisshandel är det inte osannolikt att även barnen till de hustrur som anklaga-
de män för hustrumisshandel kunde vara utsatta för fäders våldsamheter. Och 
även om de inte var det direkt så blev de ändå indirekt offer för våld genom att 
exponeras för det.828 

I linje med den tidigare forskningen visar de undersökta fallen ovan att 
mäns våld mot hustrur ofta sammanflätades med konflikter rörande ekonomi 
och försörjning. Ibland försökte män inskärpa den äktenskapliga hierarkin både 
med hjälp av våld och med den makt de formellt hade över makarnas egendom, 
samt genom sin rätt att nyttja och disponera den. De erfarenheter av ekono-
miskt våld som många misshandlade hustrur gav uttryck för inför kyrkoråd och 
domkapitel är fortfarande en realitet, trots att kvinnor idag är myndiga, i hög 
utsträckning har sina egna inkomster och har rätt till dem. Modern forskning 
om kvinnomisshandel visar emellertid att ”ekonomiskt tvång” är en av flera 
metoder som våldsamma män använder för att kontrollera och dominera kvin-
nor i nära relationer. Det ekonomiska tvånget kan bland annat handla om att 
förhindra kvinnan tillgång till de ekonomiska resurser hon behöver för sin för-
sörjning om hon är ekonomiskt beroende, eller om att göra henne ekonomiskt 
beroende – genom stöld, manipulation av hennes egendom, eller ett vårdslöst 
förhållningssätt till den gemensamma ekonomin.829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

––––––––– 
828   Se t. ex. Eliasson, 2000, kap. 13, särsk. s. 224 f.   
829   Eliasson, 2000, s. 175 f.  
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VI. OENIGHETENS POLITIK. 
DET OFFENTLIGA POLITISKA 

SAMTALET OM  
ÄKTENSKAPLIG OENIGHET 
OCH VÅLD I 1800-TALETS 

SVERIGE 
Föreliggande kapitel behandlar ståndsriksdagens hantering av frågor om oenig-
het och våld inom äktenskap. Avhandlingens undersökningsperiod omspänner 
ståndsriksdagens epok till och med 1866 och tvåkammarriksdagens epok från 
och med 1867. I bakgrundsteckningen som ges nedan, över hur riksdags-
systemet var uppbyggt och hur det fungerade, avgränsar jag mig dock till en 
beskrivning av ståndsriksdagen. Denna avgränsning är motiverad av att det 
empiriska materialet som ligger till grund för kapitlet har år 1860 som sin slut-
punkt.  

Ståndsriksdagen  
Under undersökningsperioden, fram till 1866, var den svenska riksdagen upp-
delad i fyra stånd: adel och ridderskap, präster, borgare och bönder, som 
gemensamt utgjorde den så kallade ståndsriksdagen. Undersökningsperiodens 
start sammanfaller med tillkomsten av 1809 års regeringsform, som följdes av 
en ny riksdagsordning år 1810. Riksdagsordningen gav detaljerade föreskrifter 
om riksdagens organisation och arbetsformer. Utifrån avhandlingens undersök-
ningsområde föreskrev riksdagsordningen exempelvis att prästeståndet i Växjö 
stift fick representeras av tre kyrkoherdar och en komminister, utöver biskopen. 
Som representant för borgarståndet fick Växjö stad skicka en riksdagsman, 
medan det i bondeståndet ingick en riksdagsman från varje härad. Mer över-
gripande innebar nyordningen en utökad makt för riksdagen i förhållande till 
det kungliga envälde som rått sedan Gustav III:s statskupp år 1772, då frihetsti-
dens ständervälde fick sitt slut.830 

––––––––– 
830   Regeringsform 1809-06-06, Riksdagsordning 1810-02-10; Lagerroth, 1942; Hadenius, 1994.  
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Med 1810 års riksdagsordning innehade konungen alltjämt den styrande 
makten. Men, hans rådgivare, de nio statsråden, var numera ansvariga för sin 
tjänsteutövning inför riksdagen – framförallt genom konstitutionsutskottets 
granskning.  Därutöver fordrade regeringsformen att det även skulle finnas fyra 
statssekreterare. Lagstiftningsmakten var delad mellan kungen och riksdagen 
när det gällde grundlagar och allmänna lagar (civil-, kriminal- och kyrkolagar). 
Det innebar att båda parter hade initiativrätt, men också ett absolut veto vid be-
slut om lagar på dessa områden. Likafullt kunde konungen stoppa ett beslut om 
antagandet av allmän lag eller grundlag som godkänts av riksdagen. Kungl. 
Maj:t utövade den administrativa och ekonomiska lagstiftningsmakten i form 
av kungliga förordningar. I princip hela beskattningsrätten tillkom däremot 
riksdagen. Den dömande makten i samhället utövades av självständiga domsto-
lar, med Högsta Domstolen i spetsen. Riksdagens beslutsformer byggde på hu-
vudregeln att beslut fattades om tre av de fyra stånden var överens i en fråga. 
Vid beslut om grundlagsändringar, exempelvis av regeringsformen och riks-
dagsordningen, krävdes dock beslut vid två riksdagar och vid det andra beslutet 
måste alla fyra stånd fatta likalydande beslut. En total konsensus mellan alla 
stånden krävdes också vid beslut om privilegieändringar, till exempel prästpri-
vilegierna. Om ärendebehandlingen ledde till att två stånd stod mot två gjordes 
försök till sammanjämkning. Om detta inte gav något resultat föll ärendet. 
Ståndens talmän utsågs av konungen.831 

I lagutskottet som är centralt i föreliggande avhandling ingick till exempel 
16 ledamöter. Detta utskott räknades till de så kallade ständiga utskotten.832  
Fram till år 1844/1845 sammanträdde ståndsriksdagen vart femte år, såvida inte 
konungen dessemellan sammankallade till urtima riksdagar. Från och med år 
1845 ägde en övergång rum, som innebar att riksdagarna därefter hölls vart 
tredje år. Dessförinnan, 1840, hade rådet genomgått en organisatorisk föränd-
ring genom att Kungl. Maj:ts kanslis fyra expeditioner ersatts av sju departe-
ment, som var och ett hade ett statsråd som chef.833 

Det politiska samtalet om äktenskaplig oenighet och 
våld 1828–1860  
I det följande belyser och problematiserar jag hur det offentliga politiska samta-
let om äktenskaplig oenighet såg ut i Sverige, med särskilt fokus på hur mäns 
våld mot kvinnor förhandlades, utmanades och befästes i ståndsriksdagen under 
1800-talet. Utgångspunkten är att de föreställningar och normer som uttrycks 
och dominerar i detta samtal återspeglar och återskapar hur problemet tolkas, 
formuleras och hanteras i sociala praktiker – och följaktligen påverkar hur 
––––––––– 
831   Regeringsform 1809-06-06; Riksdagsordning 1810-02-10; Lagerroth, 1942; Hadenius, 1994.  
832   Till de ständiga utskotten räknades även konstitutionsutskottet, statsutskottet, bevillningsutskottet, 

bankoutskottet, lagutskottet och allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, Lagerroth, 1942.  
833   Riksdagsordning 1810-02-10; Lagerroth,1942; Hadenius, 1994. 
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verkliga relationer mellan makar formas och levs. Utifrån antagandet att mate-
riella, religiösa och ideologiska intressen har betydelse för vilka diskurser som 
används i argumentationen diskuteras också skillnader och likheter mellan de 
olika ständerna. I undersökningen analyseras alltså hur processer av menings-
skapande om kön, klass, våld och äktenskap tar sig uttryck på den offentliga 
politiska arenan. 

Genom en närläsning av motioner, propositioner, betänkanden och anföran-
den fokuserar framställningen på hur äktenskaplig oenighet och våld konstrue-
ras som ett problem i de olika stånden, i termer av privat – offentligt, individ-
uellt – samhälleligt, legalt – illegalt, legitimt – illegitimt, moraliskt – socialt, 
världsligt – andligt. Därtill analyserar jag hur normer och föreställningar om 
kön, klass, äktenskap, oenighet, misshandel och våld formar de politiska åtgär-
der som föreslås och slutligen vidtas. Genom en tematisering av de diskussio-
ner där synen på våld inom äktenskapet framträder försöker jag synliggöra det 
politiska samtalets komplexitet, samt koppla den diskursiva makten till materi-
ella förhållanden och samhälleliga manliga maktbaser. Avslutningsvis analyse-
ras resultaten i termer av förändring och kontinuitet, med fokus på hur den rå-
dande könsordningen utmanades eller befästes i och genom en ny förordning 
1860.  

Genom att använda det offentliga trycket som material i föreliggande kapi-
tel är det möjligt att följa riksdagsdebatter som pågått över lång tid, på sin väg 
från motioner över riksdagsdiskussioner till betänkanden och avgörande be-
slutsfattande. Det blir även möjligt att undersöka hur debatter, diskussioner och 
konstruktioner av ett visst ämne eller problem har förändrats över lång tid. Ex-
empelvis huruvida förslag om lagändringar mötte motstånd och/eller tog lång 
tid att genomföra, såsom i fallet med den förändrade lagen om oenighet och 
skilsmässa som står i fokus här. Med en metod som anlägger ett längre histo-
riskt perspektiv och följer debatten från 1859–1860 års riksdag om våldsutsatta 
hustrurs rätt till skilsmässa längre bakåt i tiden (till 1828–1830 års riksdag), 
menar jag att både den historiska kontinuiteten och förändringsprocessen 
rörande äktenskaplig oenighet och våld kan synliggöras.  

Prolog – Äga tillåta de oeniga makarnas frånflyttning 
från varandra 

 
Huru ofta händer det icke, att under denna [äktenskapliga, förf:s anm.] 
sammanvaro den grymmaste misshandling, fastän icke bevislig upp-
kommer? Det är en naturlig lag, att man så mycket möjligt är ska skydda 
sitt liv, men då nu detta fredande förbjudes av den lag, som nekar ett 
undflyende av våldsverkaren, så tyckes det vara en ren motsägelse att 
den oskyldiga skall tvingas till ett fortsatt lidande, eller att den oskyldiga 
genom undflyendet av sitt livs fiende skall förvandlas till en brottsling, 
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vilket hon blir, då hon utan tillåtelse till bortflyttning avlägsnar sig från 
en hotande fara.834 

 
Vid 1828 års riksdag aktualiseras mäns våld mot hustrur, när kyrkoherden A Z 
Pettersson föreslår förändringar i lagen om oenighet i äktenskap.835 I motionen 
kritiserar han den gällande lagen för att vara ”alltför sträng” när den tvingar en 
hustru att bo tillsammans med en våldsam make under den långa processen av 
varningsgrader som fordras för att tilldömas skillnad till säng och säte och 
eventuell skilsmässa. Pettersson kritiserar också lagen för att inte uppfylla sitt 
syfte: att få oeniga makar att försonas. Tvärtom anses den bidra till att makar: 
”[v]åldfört varandra värre än förut, förstört sin gemensamma egendom och 
grundlagt sina barns både moraliska och borgerliga fördärv”.836 I Petterssons 
motion framställs oenighet i äktenskap som ett komplext problem som inklude-
rar våldsamma handlingar, förslösandet av egendom och en bristfällig fostran 
av barn. Som vi sett i de föregående kapitlen präglade detta synsätt även förhö-
ren med makar inför kyrkoråd och domkapitel, där oenigheten som problem-
bild inte enbart målades upp som ett hot mot individuella kroppar och äkten-
skapet som institution, utan även mot familjers försörjning, det uppväxande 
släktet och därmed en stabil samhällsordning.  

Petterssons kritik av lagen baseras på att den rymmer en paradox, som i 
praktiken medför att den: ”fängslar den oskyldige vid sin plågare”837 och att: 
”dess tillämpning medför äventyret att förlora själva livet”.838 Mer konkret in-
nebär paradoxen att den hustru som försöker skydda sig mot sin mans våld ge-
nom att lämna honom och deras hem bryter mot lagen och riskerar att dömas 
för egenvilligt övergivande. Straffpåföljden för brottet är en förlust av ägolotten 
i det gemensamma boet och vårdnaden om eventuella barn.839 För att handla i 
enlighet med lagen måste hustrun förbli i hemmet hos sin våldsamme man ända 
tills skillnaden till säng och säte utdömts – och på så sätt tvingas utsätta sig för 
de risker sammanlevnaden innebar. Oavsett hur den våldsutsatta hustrun valde 
att agera kunde hon inte undvika lagens paradox, hävdade Pettersson. Valet 

––––––––– 
834   Protokoll, hållna hos högvördiga prästeståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1828, Första 

bandet, Stockholm, 1828, § 23, s. 360 f.  
835   Protokoll, hållna hos högvördiga prästeståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1828, Första 
bandet, Stockholm, 1828, § 23, s. 357. 
836   Protokoll, hållna hos högvördiga prästeståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1828, Första 

bandet, Stockholm, 1828, § 23, s. 359. 
837   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, Tolfte 
bandet, Stockholm, (1830), s. 57.  
838   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, Tolfte 
bandet, Stockholm, (1830), s. 56. 
839   Giftermålsbalken, 13 kap., § 4, i Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen år 1734, 
(1981), se även Stjernstedt, 1934, s. 74 ff.  
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stod emellan att antingen: ”[t]vingas till ett fortsatt lidande” eller att: 
”[f]örvandlas till en brottsling”.840  

För att undkomma det juridiska dilemmat föreslog Pettersson en lagändring 
där det huvudsakliga syftet var att ge utsatta hustrur skydd mot mäns våld, ge-
nom ett tillfälligt upphävande av den äktenskapliga sammanlevnaden – före 
den världsliga rättens rannsakan och prövning av fallet. I motionen föreslogs 
också att det skulle vara domstolens uppgift att besluta om definitiv skilsmässa 
för oeniga makar som inte försonades under rättegången, och inte Kunglig 
Maj:ts som 1810 års förordning stadgade. Vidare förordade han att en förmyn-
dare skulle tillsättas under tiden de oeniga makarna levde isär, för att på så sätt 
säkra deras försörjning och förhindra en eventuell förskingring av egendo-
men.841  

I vederbörlig ordning skickades Petterssons motion på remiss till lagutskot-
tet. I deras efterföljande betänkande föreslogs stånden att avslå motionen, ut-
ifrån tre motiv.842 För det första motsatte sig lagutskottet förslaget att ge dom-
kapitlen rätt att låta makar flytta isär under rättegången vid oenighet. Som mo-
tivering gavs att det var: ”en makt […] främmande för deras bestämmelse”. Det 
lagutskottet vände sig emot var således att (åter-) ge kyrkan en domsrätt över 
äktenskapsmål som den förlorade med införandet av 1734 års lag.843  

För det andra ansåg lagutskottet att Petterssons föreslagna frånflyttningsrätt 
för oeniga makar var synonym med skillnad till säng och säte. På så sätt kunde 
lagutskottet argumentera för att det var domstolarnas, och inte domkapitlets 
uppgift att ge makar rätt att ”avbryta sin sammanlevnad”. Om lagutskottet där-
emot tolkat förslaget så som motionären avsåg, det vill säga betraktat frånflytt-
ningsrätten vid oenighet som ett kyrkligt komplement till den världsliga lagens 
skillnad till säng och säte, kunde möjligen delningen av den världsliga och 
kyrkliga makten ha blivit en förhandlingsfråga – vilket blev fallet först senare. 

Det tredje motivet för lagutskottets yrkande på avslag av motionen rörde 
förslagets andra del – om att utse en förmyndare eller god man åt oeniga makar 
som beviljats rätt att flytta isär under rättegången.844  

 

––––––––– 
840   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1828, Första 
bandet, 1828, s. 360 f. 
841  Enligt förslaget skulle förmynderskapet kvarstå i två år även om makarna förlikades och flyttade 
samman igen under rättegångsperioden, till dess att ”[ä]ktenskapsfriden återkommit och gemensam 
hushållning i enighet och samdräkt är att förhoppas”, Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet 
vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1828, Första bandet, s. 358– 362, citat, s..360.  
842   Lagutskottets betänkande no. 16, bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen 
i Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden, 1:a häftet, s. 27 f.  
843   Nylander, 1961, s. 80. 
844   Lagutskottets betänkande no. 16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen 

i Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 31 f.   
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Lagutskottet motsatte sig alltså tanken på att en förmyndare skulle överta 
mannens målsmanskap över hustrun under skillnaden till säng och säte. Enligt 
deras förmenande skulle den gifte mannens makt och myndighet över hustru 
och hushåll kvarstå så länge äktenskapet formellt varade, det vill säga tills ma-
karna beviljats definitiv skilsmässa. Enda undantagen skulle vara om mannen 
dömts som vållande till oenigheten, eller när han: ”inte [bedömdes] vara fallen 
att barnen och boet förestå”. Lagutskottets kritik mot att tillsätta förmyndare 
vid skillnad till säng och säte – eller egentligen vid den frånflyttning under rät-
tegången vid oenighet som föreslogs i motionen – tycks således ha handlat om 
en ovilja att rubba husbondemakten – och därmed gifta mäns målsmanskap 
över hustrur – så länge mannen inte bedömts olämplig av domstol att utöva 
den. 

Till lagutskottets betänkande över Petterssons motion fäste en av dess le-
damöter, borgmästaren Landengren ur borgareståndet, ett särskilt yttrande. I 
detta biföll han förslaget om att låta oeniga makar flytta från varandra under 
rättegången, men yrkade på att beslutsmakten skulle tillfalla den världsliga 
domstolen och inte domkapitlen.845 Ett argument för den världsliga domstolens 
prövningsrätt var att de långa geografiska avstånden till domkapitlen gav dem 
sämre kunskap om oeniga makars sammanlevnad än de mer närliggande dom-
stolarna. Vidare ansågs domstolarna bättre lämpade att besluta om den före-
slagna frånflyttningsrätten vid oenighet eftersom ”erfarenheten” visat att det 
främst var i början av en rättegång ”som osämjan starkast visar sig”.846 Lan-
dengrens yttrande präglades även av föreställningar om klass. Som när han 
hävdade att äktenskaplig osämja var allra starkast mellan vissa makar:  

 
[h]os de ringare folkklasserna, vid ett häftigare lynne och överlastande 
med starka drycker, oftast övergår till så våldsamma handlingar, att den 
ena makans liv och hälsa blottställes.847 

    
Landegren gav uttryck för en syn på äktenskapligt våld som marginaliserade 
problemet till lägre samhällsklasser och betraktade det som ett uttryck för vad 
som ansågs vara deras specifika ”natur”.848 I hans anförande finns en tanke om 
kausalitet, där de lägre klassernas specifika karaktär, eller ”lynne”, samt en bö-
jelse för omåttligt alkoholbruk betraktas som den bakomliggande orsaken till 
––––––––– 
845   Lagutskottets betänkande no. 16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen 

i Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 33.  

846   Lagutskottets betänkande no. 16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen 
i Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 33.  
847   Lagutskottets betänkande no. 16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen 

i Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 33.    

848   Se forskningsläget, kap. 3, under rubriken Äktenskapligt våld och klass.  
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att just de anses utöva ett fysiskt, grovt, hälsovåldligt och livshotande äkten-
skapligt våld. Landengrens förslag till lösning ligger i linje med Petterssons 
motion, och hans yrkande att domare måste ges rätt att:  
 

[t]illåta endera makan, att, under rättegången flytta från den andra; eller 
vidtaga andra åtgärder för skyddande av den våldförda makans liv och 
hälsa.849  

 
Med detta synsätt var det först när makars oenighet övergick till ”så våldsamma 
handlingar att den ena makans liv och hälsa blottställes”, som frånflyttningsrät-
ten skulle gälla.850 Det förefaller alltså som att det är först när ett riktigt grovt 
och livshotande våld är för handen som den föreslagna lagen om frånflytting 
anses befogad. Om lindrigare former av äktenskapligt våld och misshandel 
nämns ingenting. Denna tystnad kan tolkas som uttryck för att våldet ansågs le-
gitimt och accepterat, så länge det inte betraktades som hälsovåldligt eller di-
rekt livshotande, och följaktligen inget för staten att intervenera mot. För att äk-
tenskapets förpliktigande sammanlevnad skulle betraktas som problematisk och 
lagförslaget som legitimt fordrades sålunda ett grovt våld. 

I äventyrliga fall och i stunder av nöd – ett förslag om 
frånflyttning med förbehåll    
Vid prästeståndets behandling av lagutskottets betänkande över Petterssons 
motion gjorde förslagsställaren själv ett par förtydliganden. Som svar på den 
kritik förslaget mött underströk han bland annat att det inte syftade till att för-
korta oeniga makars väg till skillnad till säng och säte i allmänhet, utan enbart i 
särskilda fall, när: ”[e]ndera makan av den andra kan äventyra en fortsatt, till 
fara för liv och lem ledande misshandling”.851 Förslaget skulle således inte ge 
alla oeniga makar rätt att flytta isär under rättegången, utan enbart de där den 
ena makan – vilket implicerade hustrun – utsattes, eller riskerade att utsättas för 
ett grovt och livshotande våld. I ”[s]ådana äventyrliga fall” skulle även bötes-
förfarandet slopas för att därigenom minska fördröjningen av skillnadsdomen 
och riskerna för en upptrappning av oenigheten och våldet.852 Trots att motionen 
innehöll kritik mot varningsgraderna medgav Pettersson nu att de kunde vara 
––––––––– 
849   Lagutskottets betänkande no.16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen i 

Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 33 f.    

850   Lagutskottets betänkande no.16, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid lagtima riksdagen i 
Stockholm åren 1828–1829, sjunde samlingen, innehållande lagutskottets memorial, utlåtanden och 
betänkanden. 1:a häftet, s. 33 f.     

851   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, andra 
bandet, Stockholm, 1829, § 10, s. 610.  

852   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, andra 
bandet, Stockholm, 1829, § 10, s. 610.  
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nödvändiga för att försvåra skilsmässa och bevara “äktenskapets helgd”. Men 
bara i fall där: ”[b]ägge makarna är brottsliga, samt liv och hälsa ej av deras 
slagsmål äventyras”.853  

Av motionärens förtydliganden synliggörs hur förslaget om frånflyttnings-
rätt för oeniga makar villkorades. Först när våldet ansågs vara grovt, eller inne-
bar ett uppenbart hot mot någondera makans liv eller hälsa skulle en frånflytt-
ning kunna tilldömas. I likhet med kyrkolagens och giftermålsbalkens formule-
ringar om oenighet, använder motionären tillika begreppet ”slagsmål” för att 
beskriva mäns våld. Följden blir att våldet framställs som könsneutralt och rela-
tionellt och båda makarna därmed som ansvariga och skyldiga – utan hänsyn 
till att våldet avspeglar och återskapar maktrelationer mellan könen.854  

Att skilja den förtryckta från förtryckaren –  
ur prästeståndets diskussioner 1828–30  
Vid prästeståndets omröstning röstade en stor majoritet av ledamöterna för att 
lagutskottets betänkande över Peterssons motion skulle avslås.855 Trots att dis-
kussionen präglades av ett starkt stöd för förslaget att låta oeniga makar flytta 
isär under rättegången fanns en del kritiska och konservativa röster som i vid 
mening förfäktade ”bevarandet av äktenskapets helgd”. Ett bifall till motionen, 
befarade de, skulle omvandla äktenskapet till ett ”civilt kontrakt” och öka anta-
let skilsmässor. Detta skulle i sin tur skada den allmänna moralen, förstöra Fa-
miljen och leda till samhällets undergång.856 Genom att framställa äktenskapligt 
våld som enskilda händelser och avvikelser från normen och det normala – i 
termer av ”nödfall”, ”olyckliga fall”, ”ömmande fall” och ”beklagliga undan-
tag” – argumenterade vissa ledamöter för att dessa undantag inte borde utgöra 
grund för en allmän lag.857  

Andra ledamöter utgick från tillämpningen av lagen och menade att en för-
ändring var onödig eftersom konungens befallningshavande (länsstyrelsen) och 
andra institutioner i lokalsamhället redan intervenerade mot mäns våld och 
maktmissbruk och därmed utgjorde ett tillräckligt skydd för våldsutsatta hust-
rur.858 På liknande sätt vände sig en ledamot mot förslaget med argumentet att 
––––––––– 
853   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, andra 
bandet, Stockholm, 1829, § 10, s. 611 f, citat s. 611.  
854   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 94 f; Liliequist, 2001, s. 108.  
855   Mer precist röstade 11 ledamöter för att bifalla lagkommitténs betänkande, medan 30 ledamöter 
röstade för att det skulle avslås, Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i 
Stockholm år 1829, den 2 december, vol. 12, 1829, s. 75.   
856   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, vol. 12, 
s. 60 f, 66, 72 f; vol. 2, s. 614 ff. 
857  Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen I Stockholm år 1829, vol. 12, 
1830, t ex s. 61, 65 f.  
858   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen I Stockholm år 1829, vol. 12, 
1830, 2 december, s. 72 f.  
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ingen länsman skulle tvinga en utsatt hustru att i strid med sin vilja flytta tillba-
ka till en våldsam make. Förändringar i lagen om oenighet motsatte han sig 
därför bestämt, övertygad om att: “[i]nga människoliv har förspillts genom 
gamla stränga Lagen”.859 

Ett vanligt argument som framträder i prästeståndets diskussioner är att lätt-
nader i lagen och utökade möjligheter till skilsmässa i sig kommer att leda till 
en ökning av antalet skilsmässor. Denna oro är påtaglig i många anföranden. 
Inte sällan kommer den till uttryck i en rädsla för att makar ska kunna tilldömas 
skilsmässa enbart efter kortvariga konflikter eller uppdiktade konflikter och 
våld:  

 
En lättsinnig maka som vill bortbyta den gamla makan mot någon i hem-
lighet älskad, behöver endast tillställa buller eller slagsmål med makan i 
sitt hus med vittnes närvaro, för att öppna väg för skilsmässa. En hastig 
överilning och uppblossad vrede kan också utan beräkning föra en maka 
till Domaren med anhållan om tillåtelse av en flyttning, som han själv 
sedermera ångrar. Sådan flyttning föranleder förhållanden som alldeles 
upplösa äktenskapet.860  
  

Här konstrueras fingerat äktenskapligt våld som ett större problem än den reellt 
existerande hustrumisshandel som prästerna i ståndet ger flerfaldiga exempel 
på från sina församlingar. Oron över att fingerade konflikter och våld blir en 
konsekvens av den föreslagna lagändringen återkommer i flera anföranden. 
Andra präster lyfter emellertid fram exempel på hur redan den gällande lag-
stiftningen kan missbrukas för att orättmätigt tilldöma makar skilsmässa. Bland 
annat refereras implicit till de i samtiden så kallade Köpenhamnsresorna som 
var en arrangerad och förenklad väg ur oönskade äktenskap. Förfarandet inne-
bar att makar gemensamt överenskom om att skiljas genom att den ena parten 
reste iväg utomlands – vanligen till Köpenhamn – för en tid, under vilken den 
kvarvarande makan anhöll om skilsmässa på grundval av den andres egenvilli-
ga övergivande.861 Invävt i kritiken mot hur den nuvarande lagen kringgås, och 
mot hur bötesförfarandet drabbar oeniga makar ligger en kritik mot att lagen 
förstärker klassorättvisor och hotar principen om likhet inför lagen. Bland annat 
hävdades att: [i]cke i minsta proportion lika drabbade [bötesförfarandet vid oe-
nighet] den rike och den fattige, som i brist av tillgång, därför ej sällan måste 
avtjäna dem med straff av vatten och bröd”.862  
––––––––– 
859   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen I Stockholm år 1829, vol. 12, 
1830, 2 december, s. 72 f. 
860   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829. Andra 

bandet. Stockholm, 1829, s. 617.  
861   Taussi Sjöberg, 1988, s. 106 ff.  
862   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829. Andra 
bandet. Stockholm, 1829, s. 617. 
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Argumentationen inom prästeståndet domineras inte oväntat av lutherskt 
kristna normer och föreställningar om äktenskapet. Eftersom äktenskapet be-
traktades som en helig institution inrättad av Gud, kunde varje förslag som upp-
fattades som ett försök att underlätta skilsmässa konstrueras som ett hot mot 
såväl skapelseordningen som samhällsordningen. Eftersom prästernas främsta 
kall och plikt handlade om att upprätthålla religion, moral och sedlighet måste 
äktenskapligt våld formuleras som ett problem i sådana termer för att anses 
vara av allmänt intresse. Med den utgångspunkten, och ofta med hänvisning till 
egna professionella erfarenheter, ansåg många av medlemmarna i prästeståndet 
att äktenskapligt våld var en allvarlig och vanligt förekommande aspekt av oe-
nighet som fordrade lagändringar.    

Trots att det rådde stark konsensus i prästeståndet om att Petterssons motion 
synliggjorde ett problem som måste lösas, möttes den också med kritik. Vid ett 
närmare studium av prästeståndets debatt framträder en mängd argumentations-
linjer som oaktat sina olikheter kan hänföras till ett gemensamt intresse av att 
bevara, och ibland till och med utöka kyrkans makt och inflytande över frågor 
rörande äktenskap och skilsmässa. Den dominerande hållningen inom präste-
ståndet låg i linje med motionen, och en majoritet ansåg att domkapitlen skulle 
ges rätt att pröva om oeniga makar skulle få flytta från varandra eller inte. Mo-
tiveringen till att domkapitlet skulle ges prövningsrätt byggde inte sällan på det 
humanitära argumentet att deras ärendehantering var mer skyndsam än domsto-
larnas och därmed till större gagn för våldsutsatta hustrur. I kontrast till dom-
stolarnas omständliga och långa juridiska process framställdes domkapitlets 
hantering som både effektiv och kraftfull. Bland annat hävdade kritikerna att de 
långa dröjsmålen mellan tingen, som ansågs vara särskilt märkbara i landsbyg-
dens häradsrätter, talade för att domkapitlen tilldelades prövningsrätten.863 

Flera ledamöter argumenterade för att församlingsprästen var särskilt läm-
pad att avgöra om oeniga makar skulle ges rätt att flytta isär under varnings-
förfarandet. Bland annat framhölls att det var till honom som ”vanligtvis den 
förtryckte allra först [vänder sig] med sin klagan”, och för att hans tjänst ”till-
höra alla tider, rum och personer”.864 Vidare ansågs att prästernas närhet till för-
samlingsborna gav dem en god insyn i makars äktenskapliga liv, och därmed 
kunskaper som gjorde dem bättre lämpade än domstolarna att bedöma fall av 
oenighet. Argumentet baserades på en närhetsprincip där dels den geografiska, 
men också den sociala närheten mellan makar och församlingspräst var ett vik-
tigt motiv för att tilldela honom prövningsrätten. För att kunna skydda hustrur 
från oenighet och äktenskapligt våld måste prästerskapet således ges en utökad 
makt:  

––––––––– 
863   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, vol. 12,  
2 december, 1830, se t ex s. 62 f, 67 ff.     
864   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829. Tolfte 
bandet. Stockholm, 1830, s. 63.  
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[o]m prästen icke har makt eller lov att interims-vis skilja den förtryckta 
från förtryckaren, har han inget annat att meddela än sina varningar, som 
kanske föraktas, som icke åtlydas, än denna hugsvalelse865, som föga till-
fredsställer: vänta tills nästa ting, tål och lid till dess Domaren måhända 
tillåter dig flytta från din tyrann.866 

 
I prästeståndet ansågs inte de rådande varningsgraderna vara tillräckliga för att 
hantera problemet med äktenskaplig oenighet och våld. Enligt de flesta fordra-
des också att det lokala prästerskapet eller domkapitlets konsistorium gavs rätt 
att låta oeniga makar flytta isär under själva rättegången. Utifrån dikotomin 
privat – offentligt och utifrån antagandet att oenighet och äktenskapligt våld 
ökade genom den offentliga rannsakningen inför rätten argumenterade flera le-
damöter för att den mer avskilda och privata karaktären på varningarna inför 
domkapitlets konsistorium var att föredra för att få makar att försonas. Uppfatt-
ningen om oeniga makars rätt till integritet kom till uttryck i flera anföranden 
och tycks därmed inte ha varit en ny tanke trettio år senare som Lindstedt 
Cronberg menar.867  

Bland annat framhölls att domstolens offentliga karaktär, där gemene man 
hade rätt att närvara, bidrog till att kränka makar som genom rannsakningen ut-
sattes för ”ryktesspridning” och ”offentlig skymf” i lokalsamhället. Skammen 
som makarna utsattes för i domstolen befarades i sin tur inte leda till den förso-
ning som varningsgraden åsyftade, utan snarare till att oenigheten förvärrades 
och våldet förgrovades. Ur den våldsutsatta hustruns perspektiv hävdade en le-
damot att offentligheten kunde förvärra hennes situation, genom att: “[d]en 
största faran inträffar just när makan klagar offentligt”.868 Att de artikulerade er-
farenheterna äger giltighet styrks av forskning om såväl historiska som nutida 
förhållanden, som visar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer tenderar att 
trappas upp i samband med att kvinnor anmäler våldet eller försöker lämna 
mannen.869  

I prästeståndets diskussioner gav många ledamöter uttryck för egna erfaren-
heter av att medla mellan oeniga makar och hantera äktenskapligt våld. I sina 
anföranden bekymrades prästerna inte enbart över våldsutsatta hustrurs situa-
––––––––– 
865   Tröst, lindring; fornsvenska Hughsvala, eg, ’svalka sinnet’, http://www.ne.se/sve/hugsvala.  
866   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, vol. 12, 
2 december, 1830, s. 63.  
867   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 114; jfr Taussi Sjöberg som finner att borgerligheten till skillnad från 
allmogen utvecklade en praxis i äktenskapsmål under 1800-talet som medförde att deras privata liv 
blev mindre offentligt, bland annat genom användandet av ombud i rätten och skilsmässor via Köpen-
hamnsresor, Taussi Sjöberg, 1988, s. 161.  
868  Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, vol. 12, 
2 december, 1830, s. 67–69, citat s. 67, se även s. 64 för en liknande kritik av den skadliga inverkan 
domstolarnas offentliga karaktär ansågs ha på makar vid fall av oenighet i äktenskap.  
869   Se t ex Gordon, 1989, s. 271; Eliasson, 2000, s. 204 ff; Ekbrand, 2006.  
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tion, utan uttryckte också en oro över den egna säkerheten i fall av hustrumiss-
handel. En annan oro som artikulerades i diskussionerna handlade mer om vad 
prästerna själva kunde och tilläts uträtta genom sitt ämbete, när de hade att han-
tera fall av äktenskaplig oenighet och våld. I flera anföranden framskymtar far-
hågor över prästerskapets minskade status och auktoritet, tvivel över vad de 
kunde åstadkomma med sina formella maktbefogenheter i fall av äktenskaplig 
oenighet samt hur långt de kunde sträcka sig inom lagens råmärken – fylld av 
paradoxer och motstridigheter som den ansågs vara. Exempelvis menade mo-
tionsställaren att den existerande lagen var för sträng, och bidrog till att det var: 

  
[v]ådligt, eller åtminstone juridiskt orätt, att giva annat råd, än det lika 
mycket vidriga, som litet hjälpande: ’Bli kvar hos Tyrannen, lid och för-
drag’ ”.870  

 
Beskrivningen tycks inte enbart ha syftat till att belysa lagens brister i relation 
till våldsutsatta hustrurs situation, utan också det juridiska och etiska dilemma 
de medförde för den involverade prästen. Han kunde inte uppmana en hustru 
att lämna en våldsam man, utan att samtidigt uppmana henne att begå ett brott – 
egenvilligt övergivande – vilket ju hennes flykt från hemmet och en våldsam 
man i juridisk mening betraktades som.  

Till stöd för lagförslaget om att låta oeniga makar flytta ifrån varandra un-
der varningsförfarandet i syfte att skydda hustrur från mäns våld gavs flera ex-
empel på hur lagens paradox kunde verka i praktiken, och vilken vanmakt den 
försatte såväl hustrur som präster i:  

 
En på starka drycker begiven man hade länge misshandlat sin hustru och 
sålunda tvingat henne att på laglig väg söka skillnad från honom. Förtre-
tad över hennes steg blev han grymmare än någonsin, förföljde henne en 
dag med mordvapen från rum till rum, sönderslog dörrarna, till vilka hon 
under flykten uttagit nycklarna o.s.v. Då hon därefter vände sig till mig 
för att få råd och tröst, hade jag inget annat att göra, än att föreslå henne 
en retraite till mitt eller ett annat hus och ikläda mig ansvaret för påfölj-
den därav.871  
  

Efter denna händelse menade sig ledamoten ha insett nödvändigheten av att låta 
”olyckliga” makar flytta från varandra under rättegången, utan straffpåföljd. 
Det var dock inte enbart ur den våldsutsatta hustruns perspektiv han talade för 
motionen. Även för en präst var det ”obehagligt och […] äventyrligt, att ensam 

––––––––– 
870   Protokoll hållna vid det högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen 1829, vol. 12, 2 decem-
ber, 1830, s. 56, för en liknande retorisk strategi se anförandet från en annan ledamot, s. 63. 
871   Protokoll hållna vid det högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen 1829, vol. 12, 2 decem-

ber, 1830, s. 59.  
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agera under ett sådant förhållande”, hävdade han. Vad slags obehag och risker 
ledamoten åsyftade är oklart. Men det är rimligt att anta att präster kunde utsät-
tas för både hot, risker och våld mot den egna personen när de genom sin yr-
kesutövning intervenerade i oeniga äktenskap och mot hustrumisshandlare. 
Sannolikt löpte präster också en risk att drabbas av straffpåföljd eller andra re-
primander om det blev känt att de uppmanat hustrur att flytta från våldsamma 
män, och därmed ha anstiftat brott.    

Erfarenheterna av att hantera äktenskaplig oenighet och våld tecknades ofta 
av prästerskapet i drastiska och dramatiska berättelser. Motionen väckte åhö-
rarnas engagemang, och i en patriarkal ton som uttryckte både omsorg och kon-
troll hävdade flera av dem att det var deras “plikt” och “ämbetets kall” att 
skydda hustrur från mäns våld. 872 Oavsett lagens stadganden, menade en av 
prästerna att han skulle fortsätta att uppmana hustrur att flytta från våldsamma 
makar ”[d]å nöden så kräver och samvetet bjuder”. Motiveringen hämtade han i 
sin syn på ”pastoralvårdens uppgift”, och sitt förhållningssätt till yrkets plikter:  

 
[a]tt förekomma ogudaktighet inom hus, att bistå den oskyldigt lidande 
och att förvara barnen för vanvård och ohyggliga exempel; och jag skul-
le anse mig illa uppfylla min plikt, om jag stillatigande eller blott med 
fruktlösa varningar skulle låta övervåld och blodiga uppträden passera, 
utan att mellankomma med någon verksammare åtgärd.873 
 

Citatet belyser den frustration som många präster gav uttryck för i beskrivning-
arna av sina yrkeserfarenheter av mäns våld mot hustrur. Trots att prästerna fo-
kuserar på de hinder av juridisk och praktisk karaktär som de anser sig uppleva 
i hanterandet av äktenskapligt våld och i mötet med våldsutsatta hustrur fram-
ställer de sig som aktivt intervenerande beskyddare och upprätthållare av mo-
ral. Motiven för att ingripa mot oenighet och äktenskapligt våld formulerar de i 
termer av tro och i syfte att förebygga synd. I fokus ställer prästerna sin plikt att 
bevara en hierarkisk hushållsordning bland församlingsborna, i enlighet med en 
kristen moral. Trots att prästerna beskriver bistånd till “den oskyldiga” makan 
och skydd av barn som en viktig prästerlig uppgift i relation till äktenskaplig 
oenighet ger de uttryck för ett synsätt där det äktenskapliga våldet måste defi-
nieras som blodigt, urskillningslöst och livshotande för att motivera ingripan-
den.874 

––––––––– 
872   Protokoll hållna vid det högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen 1829, vol. 12, 2 decem-
ber, 1830, s. 55 ff, 61 ff, 73 f.    
873   Protokoll hållna vid det högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen 1829, vol. 12, 2 decem-
ber, 1830, s. 61f.  
874   Protokoll hållna vid det högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen 1829, vol. 12, 2 decem-
ber, 1830, s. 70.  
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Frånflyttning, förskingring och försörjning –  
ur bondeståndets diskussioner 1828–30 
När Petterssons motion behandlades i bondeståndet diskuterades främst försla-
get om att tillsätta förmyndare över oeniga makar under rättegången.875 Motio-
nens övriga delar diskuterades förvisso också, och det fanns ett uttalat och 
övervägande stöd för att oeniga makar skulle tillåtas att bo åtskilda under var-
ningsförfarandet. Huvudargumentet var att den tillfälliga separationen skulle ge 
makarna möjlighet att besinna sig och därigenom göra dem mer benägna att 
förlikas. Det primära syftet med frånflyttningsrätten var således att skapa förut-
sättningar för makars försoning, och inte att ge våldsutsatta hustrur skydd mot 
våld. Trots att en majoritet av ledamöterna stödde förslaget om frånflyttnings-
rätt vid äktenskaplig oenighet som tog sig uttryck i våld, var kritiken stark mot 
att domkapitlet skulle ges prövningsrätten.876  

En majoritet ansåg istället att den skulle tillfalla domstolarna, vilket kan tol-
kas som ett uttryck för att bönderna vid denna tid var på väg att formas till en 
mer självmedveten klass – i både ekonomiska, politiska och sociala termer.877 
Ideologiskt kan bondeståndets argumentation för domstolarnas prövningsrätt 
placeras inom ramen för den borgerliga liberalism som bredde ut sig i samtiden 
och som förespråkade ett minskat inflytande från kyrkan, men också ett starkt 
lokalt självstyre som en motvikt till ämbetsmännens och centralmaktens ut-
sträckta byråkrati.878  

De ledamöter som ivrade för förslaget att sätta oeniga makar under förmyn-
darskap under tiden de bodde åtskilda gjorde det främst utifrån argument som 
betonade skydd av privategendom. Särskilt framhölls förmyndarskapets vikt i 
fall där oenigheten berodde på mannens fylleri, eftersom detta vanligen ansågs 
utgöra grunden för andra problem såsom våld, slöseri och försummelse av 
barn. Men även själva hanteringen av oeniga makar sågs av majoriteten av le-
damöterna som ett problem. Snarare än att få oeniga makar att försonas hävda-
de de att den omständliga och utdragna varningsproceduren i sig bidrog till att 
öka oenighet och våld, samt att det långvariga ”processandet” förstörde egen-
domar och undergrävde makars försörjningsmöjligheter: 

 
[D]e var förut i välstånd, men, under tilltagande liderlighet, avtog detta 
alltmer och mer, till dess slutligen boet blev alldeles förstört. Hustrun, 
sönderslagen av mannen, går nu omkring och tigger. Barnen ligga sock-

––––––––– 
875   Hedervärda bondeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829, vol. 
4, 1829, vol. 9, 1830.  
876   Hedervärda bondeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829., vol. 
4, 1829, s.186–189.  
877   Aronsson, 1992, s. 306–344.    
878   Johansson, K.H., 1937, s. 66.  
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nen till last. Sådant hade kunnat förekommas genom den utväg som nu 
blivit föreslagen.879 
 

Citatet ovan är belysande, och kan sägas sammanfatta den dominerande håll-
ningen till lagförslaget i bondeståndet. Trots att hustrumisshandel definierades 
som ett problem, som staten skulle kontrollera och reglera, var det varken vål-
det eller oenigheten i sig som ställdes i förgrunden, utan snarare de ekonomiska 
och försörjningsmässiga konsekvenserna som ansågs följa av den. Egendoms-
förstöring, raserat välstånd, försummade försörjningsplikter, tiggeri, lösdriveri 
och ökade fattigvårdskostnader framställdes som en oundviklig konsekvens-
kedja av oenighet. Den aktuella lagstiftningen ansågs sålunda bristfällig. I bon-
deståndets diskussioner sattes förslaget om förmyndare i centrum och lokal-
samhällets ekonomiska intressen formulerades som det centrala värdet, över-
ordnat våldsutsatta hustrurs rätt till fysisk integritet och skydd, men också en-
skilda mäns rätt att oinskränkt utöva sin husbondemakt.  

Äktenskaplig oenighet och våld konstruerades förvisso som problem som 
måste åtgärdas, men främst för att dess konsekvenser ansågs vara ett hot mot 
principen om självförsörjning och lokalsamhällets ekonomi. Ytterst pläderade 
en majoritet av bondeståndets ledamöter för förmyndarskapet utifrån föreställ-
ningen om att oenighet var ett problem vars konsekvenser, och ibland upphov, 
var ekonomiska. Även i diskussionerna om skilsmässa – som en oönskad kon-
sekvens av oenighet – framhölls främst de ekonomiska svårigheterna för från-
skilda att försörja sig och sina barn som det primära problemet. Hotet mot den 
äktenskapliga helgden fanns där förvisso, men oron över dess moraliska och re-
ligiösa dimensioner överskuggades av de ekonomiska. 

Behandlingen av lagutskottets betänkande inom adeln och i borgareståndet 
föranledde inte några längre diskussioner, och ägnas därmed inget större ut-
rymme här. Adeln biföll lagutskottets betänkande, medan borgareståndet i lik-
het med de övriga ständerna gav sitt bifall till Landegrens särskilda yttrande.880 
Kortfattat innebar det att en majoritet av ständerna yrkade på att den föreslagna 
frånflyttningsrätten vid oenighet skulle lagfästas, och att prövningsrätten skulle 
tillfalla domstolen och inte domkapitlet. Efter att ständerna hade återremitterat 
betänkandet (nr. 16) till lagutskottet med sina särskilda anmärkningar och yr-
kanden avlämnade lagutskottet ännu ett betänkande (nr. 142). Detta låg helt i 
linje med det förra betänkandet eftersom lagutskottet varken ville frångå sin ti-
digare mening eller tillstyrka Petterssons modifierade motion. Vikten av att 
tilldöma skilsmässa vid äktenskaplig oenighet betonades förvisso, men än hår-

––––––––– 
879   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen I Stockholm åren 1828 och 

1829, band 4, Stockholm, 1829, s. 188.  
880   Protokoll hållna hos vällofliga borgareståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm, åren 1828–29, 
Första bandet, 1828, § 10, s. 820–821; Protokoll, hållna vid högloflige Ridderskapet och Adeln, vid 
lagtima riksdagen i Stockholm, åren 1828 och 1829, Femtonde häftet, Stockholm, 1830, s. 45.   
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dare vikten och värdet av att inte förkorta varningsförfarandet och därmed un-
derminera äktenskapets helgd.  

Med utgångspunkten att skiljelinjen mellan skillnad till säng och säte och 
definitiv skilsmässa redan under den nuvarande lagen var alltför oklar, och att 
den senare var en given följd av den förra, menade lagutskottet i motsats till 
motionären att vägen till skillnad till säng och säte måste försvåras – för att inte 
underlätta skilsmässor. Vidare ansåg lagutskottet att de varningsgrader som fö-
regick oeniga makars skillnad till säng och säte inte borde förändras förrän i 
samband med en allmän översyn av lagen om skilsmässa. Lagutskottet menade 
sig förvisso vara medveten om de ”olägenheter” som lagstiftningen innebar och 
som ledamöterna påtalat, men gentemot klassorättvisorna, som vissa ansåg att 
bötesförfarandet var behäftat med, hävdades implicit att effekterna av förfa-
ringssättet var rättvisa:  

 
Det må vara, att de nu stadgade böter för vållande till oenighet i äkten-
skap verka olika på den fattige och rike, men detta inkast gäller om böter 
i allmänhet. Dessutom torde det härvid med fog kunna erinras, att vad 
fruktan för den ekonomiska förlust, som böterna medföra, verkar i de 
lägre och fattigare klasserna, det verkar i de högre och förmögnare nesan 
att till sådana böter bliva fälld.881   

   
Utifrån en konservativ position försvarade lagutskottet den rådande lagstift-
ningen i sin helhet. Ingen av de föreslagna lagändringarna anammades och till 
och med den starka klasskritiken mot bötesförfarandet rättfärdigades med ar-
gumentet att det drabbade både hög och låg, om än på skilda sätt. I de lägre 
samhällsklasserna, med sämre materiella förutsättningar, ansåg lagutskottet att 
det var kostnaderna för böterna som avskräckte makar från oenighet. I de högre 
klasserna däremot ansågs oeniga makar mera frukta den sociala skam som bö-
tesförfarandet ansågs behäftat med. De ansågs nämligen ha mer av anseende 
och status att förlora.  

Att skydda den svagare mot den starkares förtryck och 
våldsamhet – Ständernas skrivelse 1830 
Som vi sett ovan var det endast adeln som biföll lagutskottets betänkande. Bor-
garståndet, prästeståndet och bondeståndet gav istället sitt bifall till det särskil-
da yttrandet som Landegren ur borgarståndet fäst vid motionen. Resultatet blev 
därmed att lagutskottets förslag föll. Men eftersom inte samtliga ständer gav 
sitt bifall till förslaget – vilket fordrades för en lagändring – gjordes ett försök 

––––––––– 
881   Lagutskottets Utlåtande no. 142, i Bihang till Samtliga Riks-Ståndens Protokoll, vid Lagtima Riks-
dagen i Stockholm, åren 1828 och 1829, Sjunde samlingen, första avdelningen innehållande Lagut-
skottets Memorial, Utlåtanden och Betänkanden, Tredje bandet, Första häftet, 1829, s. 35.  
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till jämkning av deras skilda uppfattningar. Sammanjämkningen som formule-
rades i en gemensam skrivelse till Kunglig Maj:t hade ingen formell betydelse 
för beslutet som redan fattats. Däremot gav den ständerna en möjlighet att till-
kännage sin åsikt i frågan.882 I detta fall handlade det i korthet om att ständerna 
framhärdade i sitt krav på ett tillägg till giftermålsbalken, så lydande: 

 
Att derest, under tvist om skillnad till säng och säte, Makarna fortfaran-
de lefva i kif och osämja, samt oenigheten öfvergår till så våldsamma 
handlingar, att endera eller bägge makarnes lif och helsa därigenom äf-
ventyras, Domaren må vara berättigad, att, vid derom gjordt påstående 
och laglig bevisning af ofvannämnde förhållande, tillåta endera Makan 
att, under rättegången, flytta från den andra, eller vidtaga andra åtgärder 
för skyddande af den våldförda Makans lif och helsa.883   

 
Som framgår av referatet utgår även ständerna från fysiskt våld, eller mer exakt 
”våldsamma handlingar” som en aspekt av äktenskaplig oenighet, när de försö-
ker legitimera lagförslaget i sin skrivelse. Talet om våld ställs i centrum, men 
konstrueras i könsneutrala termer, som en handling som kan drabba antingen 
den ena makan eller båda. I motiveringen till ständernas yrkande på en lagänd-
ring framställer de lagen som ett redskap för rättvisa, oavhängigt fysiska styr-
keförhållanden:  

  
[s]å, enär det onekligen är bland Lagstiftningens ädlaste föremål, att 
skydda den svagare emot den starkares förtryck och våldsamhet, samt att 
ej, genom underlåtet lämnande av detta skydd, bringa den lidande i för-
tvivlan, och därigenom förleda den att hämnas brott med brott; hvilket 
likväl icke sällan skall inträffa, om den våldförda makan nödgas kvar-
bliva hos våldsverkaren under den olyckligaste tidpunkten av deras 
sammanlevnad, då deras husliga förhållanden bliva föremål för Doma-
rens rannsakning, och under makarnas ömsesidiga och offentliga bemö-
dande att bevisa varandras brottsliga uppförande, bitterheten i hög grad 
ökas, samt den svagare tvingas, antingen att hårdare lida, eller att även 
bliva brottslig;  

––––––––– 
882   Under Carl Johans regering använde ständerna flitigt sin initiativrätt, enligt Nils Edén. Som en re-
aktion på regeringens svala intresse för samhällsreformer och kungens flitiga veto i lagstiftningsfrågor 
blev ständernas framställningar i form av ”skrivelser till K.M:t” ett vanligt inslag under riksdagarna. 
Trots att skrivelserna, som i fallet ovan, ofta avfärdades av kungen bidrog de till att stärka ständermak-
ten och representationens ställning hos allmänheten, enligt Edén. Tendensen stärktes ytterligare genom 
en lag som antogs vid 1828–30 års riksdag. Denna ökade insynen i riksdagsarbetet och kontakten mel-
lan representationen och allmänheten ytterligare genom att ge den senare tillträde till förhandlingarna i 
ståndens plena, som därmed blev offentliga, Eden, 1935 s. 236–237; se även Rosengren, 1999.  
883 Bihang till Samtlige Riks-Ståndens Protocoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm, Åren 1828, 1829 
och 1830, Tionde samlingen, andra bandet, Stockholm, 1830, Expeditionsutskottets förslag till under-
dånig skrivelse, n:o 310, s. 20.  
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Med utgångspunkten att lagen skulle vara ett skydd för den svage mot den star-
kares förtryck antyder skrivelsens könsneutrala formuleringar ändå att den 
handlar om att skydda våldsutsatta hustrur mot mäns våld – under rättegången 
som föregår skillnad till säng och säte. Trots att ständerna kunde enas om den-
na åsikt, och uppnå konsensus om hur lagförslaget skulle utformas, ändrade 
skrivelsen inget i sak. I kungl. Maj:ts nådiga svar till ständerna vägrade han 
återigen att bifalla deras förslag. Precis som tidigare motiverade kungen sin 
hållning med hänvisning till vikten av att inte underlätta skilsmässa och därmed 
till bevarandet av äktenskapets helgd. I resignerad ton menade han också att 
den föreslagna tidpunkten för prövningen av en frånflyttning, inträffade alltför 
sent – först når de två första varningsgraderna tilldelats makarna, så att: ”litet 
eller intet vore vunnet till den lidande makans fredande från fortsatt våldsam 
behandling”.884 

Nya motioner om ändringar av kyrkolagens och giftermålsbalkens stadgan-
den gällande oenighet i äktenskap och skilsmässa restes och stimulerade dis-
kussionen i ståndsriksdagen under flera decennier på 1800-talet. Från slutet av 
dess andra decennium ”ägdes” frågan av prästeståndet som under tre riksdagar i 
följd (1828–30, 1834–35 och 1840–41) utformade den till motioner, och domi-
nerade debatten. Därefter formulerades problemet även av övriga ständer, ge-
nom motioner från både adeln, borgareståndet och bondeståndet.885 Genom om-
vandlingen av samhällets maktbaser och i takt med periodens tilltagande libera-
lisering blev det dock en motion från borgarståndet 1859 som slutligen föran-
ledde införandet av 1860 års förordning om skilsmässa.886  

Under perioden engagerade ämnet ledamöter ur samtliga stånd och det råd-
de en stark konsensus om att varningsförfarandet vid oenighet i äktenskap bor-
de förändras. Varför och hur det skulle ske rådde det emellertid olika uppfatt-
ningar om, och till dem återkommer jag nedan. Jag visar också att ståndsriks-
dagens diskussioner om oenighet inte enbart handlade om maktrelationer i äk-
tenskapet, makar emellan. Utan i oenighetens politik rymdes även maktrelatio-
ner mellan framväxande sociala klasser, mellan andligt och världsligt, mellan 
kyrka och stat och andra samhällsinstitutioner. 
––––––––– 
884   Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifv. N:o 96, i  Bihang till Samtlige Riks-Ståndens Protocoll, vid lagtima 
Riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829, Första samlingen, Tredje bandet, första häftet, 1830, s. 37 
885   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1828, Första 
bandet, Stockholm, 1828, § 23, s. 357–362; Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i 
Stockholm år 1834, Första bandet, Stockholm, 1834, § 23, s. 307–310; Högvördiga prästeståndets pro-
tokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840, Första avdelningen, Första bandet, Stockholm, 1840, 
den 7 mars, s. 379–80; Protokoll hållna hos höglovliga ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i 
Stockholm år 1840, Tredje häftet, Stockholm, 1840, den 7 mars e.m., s. 379–80; Bilagor till vällovlige 
borgare-ståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848, Stockholm, 1848, 
den 23 december, no. 174, s. 266–67; Hedervärda bondeståndets protokoller vid lagtima riksdagen i 
Stockholm åren 1853 och 1854, Andra bandet, Stockholm, 1854, § 8, s. 397.       
886   Bilagor till vällovliga borgare-ståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 
och 1860, den 1 december, no. 180, s. 368–371. 
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Radikalare reformer887 och konservativt motstånd –  
under riksdagarna 1830–1860  
Konungen använde sig sålunda av sin vetorätt i lagstiftningsfrågor och vägrade 
att bifalla ständernas särskilda skrivelse med krav på ändringar av giftermåls-
balkens stadganden om oenighet vid riksdagen 1828–30. Ett nytt lagförslag 
väcktes dock redan under nästföljande riksdag 1834–35, och återigen var det i 
en motion av en ledamot ur prästeståndet: prosten doktor Björkman. I likhet 
med den förra motionären, A Z Pettersson, utgick Björkman från sin position 
som präst och hävdade de egna yrkeserfarenheterna som legitimeringsgrund för 
sin kritik av den rådande lagstiftningen:  

 
[s]å torde likväl varje Pastor, som oftare behandlat äktenskaps-tvister, 
och som merendels funnit, att de hava sin rot i dryckenskapslasten, nog-
samt hava erfarit, huru föga med dessa varningar uträttas, och huru det 
deremot under dessa upprepade bättringsförsök det onda merendels för-
värras och de oskyldiges lidande förökes. Den brottslige, som alltför väl 
känner, att alla dessa omvägar måste förut begagnas, gäckar därunder 
både den lidande makans och det nitiska prästerskapets alla bemödanden 
och tilltager i bitterhet, fräckhet, utsvävningar och laster.888 

 
Som vi sett av forskningsläget var Björkmans syn på oenighet inte ovanlig i 
samtiden, som utgick från att alltifrån äktenskapliga problem, hustrumisshan-
del, andra kriminella handlingar och sociala problem hade sitt upphov i dryck-
enskapslasten. Som en följd av att alkoholen definierades som orsaken till pro-
blemet ansågs inte den långa varningsproceduren vara en ändamålsenlig lös-
ning på oeniga äktenskap. Tvärtom betraktade Björkman ”omvägarna” och de 
”upprepade bättringsförsöken” som en del av problemet, eftersom de ansågs 
förvärra tillståndet hos ”den brottslige” och situationen för både ”den lidande 
makan” och prästerskapet.  

Lösningen, som Björkman framlade i sitt förslag, var istället att prästen 
skulle ges möjlighet att hänskjuta oeniga makar till kyrkorådet, när hans egna 
varningar inte hjälpte eller när:  

 

––––––––– 
887   När A Z Pettersson uttryckte sitt stöd för Björkmans motion i prästeståndet tillstod han att han 

själv föreslagit en varning inför kyrkoråd vid föregående riksdag, men att han nu – i likhet med 
Björkman – ”däremot vill [jag] hava en radical reform”, Högvördiga prästeståndets protokoll vid ur-
tima riksdagen i Stockholm år 1834, andra bandet, Stockholm, 1834, s. 44. 

888   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, första bandet, 
Stockholm, 1834, s. 308.  
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[g]enom deras fortsatta tvedräkt allmän förargelse väckes, eller deras 
barns uppfostran vårdslösas, eller den oskyldiga makan äventyrar miss-
handling, egendom och liv.889  

 
Beroende på omständigheterna skulle kyrkorådets uppgift vara att antingen fö-
relägga makarna en ny bättringstid, eller att låta dem flytta ifrån varandra om-
gående, och överlämna målet till domstolen. Där skulle makarna kunna tilldö-
mas skillnad till säng och säte på en viss tid, samt sättas under ekonomisk för-
myndare. Om oenigheten kvarstod efter den tillfälliga separationen skulle dom-
stolen därefter kunna döma till skilsmässa.890     

Från prästeståndet lämnade även prosten A Z Pettersson in ett skriftligt an-
förande till lagutskottet. I detta anslöt han sig till Björkmans motion om ”oeni-
ga, våldsamma makars skillnad i äktenskap”, som han ansåg var ”nära besläk-
tad med” den motion som han själv reste föregående riksdag.891 Pettersson in-
stämde således med motionärens yrkande på ”nödvändigheten att förkorta de 
många omvägar, som hittills försvårat äktenskapsbandets upplösning”. Där-
emot ansåg han att förslaget om att låta kyrkoråden utfärda en av varningsgra-
derna var ”olämpligt”. Som skäl uppgav han dels att deras varningar inte var 
lika verksamma för att få makar att enas, som den enskilde prästens, dels att 
”själva sammansättningen av ett kyrkoråd gjorde det obehörigt att härmed sig 
befatta”. Av protokollet framgår inte närmare vad han menade med detta argu-
ment, men sannolikt baserades det på en distinktion mellan lekmän och profes-
sionella, som syftade till att behålla äktenskapsmålen inom prästerskapets do-
mäner – och följaktligen som en del av deras maktbas. Som argument mot kyr-
korådets inblandning vid oenighet framhöll Pettersson också att det ju ändå var 
prästen – i egenskap av kyrkorådets givne ordförande – som utdelade varnings-
graderna, samt att han gjorde det ”både kraftigare och ömmare utan än med as-
sistenter”.892   

Istället för Björkmans förslag om att låta kyrkorådet tilldela oeniga makar 
en av varningsgraderna ansåg Pettersson att hela förfarandet borde utformas i 
enlighet med lagkommitténs förslag till en ny civillag. Enligt detta förslag skul-
le de aktuella paragraferna i Giftermålsbalken formuleras enligt följande:  

 
 

––––––––– 
889   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, första bandet, 
Stockholm, 1834, s. 310.  
890   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, första bandet, 
Stockholm, 1834, s. 310.  
891   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm är 1834, andra bandet, 
Stockholm, 1834, s. 41. 
892   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm är 1834, andra bandet, 
Stockholm, 1834, s. 44. 
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9 § Angiver den ene maken den andre för våldsam behandling eller an-
nat förolämpande, och söker förty skillnad i äktenskapet; då skall Rätten, 
där dess egna föreställningar ej hjälpa, förvisa makarna till Kyrkoherden 
i församlingen att varnas. Är varning skedd och fullföljes ändå klagan 
hos Rätten, rannsakar Rätten, hur makarna sammanlevat; finnes det att 
hat och bitterhet dem emellan råder och att den ene är skuld därtill, ge-
nom ofta upprepade utbrott av våldsamt sinnelag eller annat hårt bemö-
tande, så att våda vore för den oskyldiges liv eller välfärd, där deras 
sammanlevnad fortfor; då äger rätten bevilja skillnad till säng och säte, 
på viss tid, från ett till två år. Hava makarna under den tid ej förlikta bli-
vit, och yrkar den oskyldige äktenskapsskillnad, anmäler sig åter hos 
Rätten; kunna de ej eller då förlikas, må skillnad i äktenskapet ske […].  
   10 §. Vilja makar skiljas för dem emellan uppkommen vedervilja, utan 
att någondera beskyller annan för vållande därtill; inställer sig hos Rät-
ten personligen. Förklara de gemensam och allvarlig åstundan att skiljas; 
giver Rätten det Kyrkoherden i församlingen till känna. Kyrkoherdens 
omsorg vare, att tillse, huru de sammanleva och att genom föreställning-
ar dem till sämja förmå. Framhärda de i sitt uppsåt och komma till Rät-
ten åter, sedan sex månader förflutit ifrån det de första gången sig in-
ställde; varden förviste till Kyrkoherden att varnas i närvaro af deras för-
äldrar eller fränder, som i orten vistas, så ock några av församlingens le-
damöter. Rätta de sig ej heller därav, då må de, när sex månader framflu-
tit ifrån den dag varningen skedde, åter infinna sig hos Rätten; och skilje 
Rätten dem åt till säng och säte på två år. Hava de, under den tid eller 
sedan, ej sammanflyttat, och yrka bägge inom ett år efter samma tid, äk-
tenskapsskillnad och kunna ej heller då vid Rätten förlikas; varde den 
skillnad beviljad,’893 

  
Av paragraferna ovan framgår att lagkommitténs förslag hade tämligen stora 
likheter med Pettersons egen motion från föregående års riksdag, och i viss 
mån även med Björkmans, både när det gällde förändringarna av varningsförfa-
randet och i betoningen av (fysiskt) våld som en aspekt av oenighet. I ljuset av 
lagkommitténs förslag blir det sålunda möjligt att tolka Petterssons och Björk-
mans motioner som uttryck för en vidare och mer liberal äktenskapsdiskurs i 
samtiden, som bland annat riktade en ökad uppmärksamhet och kritik mot den 
äktenskapliga maktrelationen, inkluderat mäns våld mot hustrur.  
 
 
 

––––––––– 
893   Bihang till samtliga riksståndens protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Sjunde sam-
lingen, 1sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, Lagutskottets betän-
kande N:o 42, s. 5 f, min kursivering.  
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I denna äktenskapsdiskurs ingick också tanken på äktenskapet som ett civilt 
kontrakt, samt romantiska och pietistiskt influerade idéer om den personliga 
kärleken mellan makar som en förutsättning för ett lyckligt äktenskap.894  

Givet en sådan äktenskapssyn var det möjligt att argumentera för att makar 
som kände hat och en stark motvilja för varandra borde tillåtas att upplösa sitt 
äktenskap, men under förutsättning att båda var överens om att skiljas. Hindren 
på vägen till skilsmässa kvarstod i form av prästerskapets medlingsförsök och 
en prövotid för att undvika förhastanden och för att främja försoning. Sålunda 
kvarstod kravet på inflytande från kyrkans sida, men där den enskilda prästens 
själavårdande roll betonades på bekostnad av domkapitlets, och i viss mån kyr-
korådets, kyrkotuktande paradigm.  

I polemik med kritiker som befarade att ett förenklat varningsförfarande vid 
oenighet skulle leda till fler skilsmässor hävdade Pettersson att förslaget inte 
stod i strid med äktenskapets helgd. Tvärtemot förslagets kritiker som åberopa-
de kristendomen som grund för att inte underlätta skilsmässa, argumenterade 
han för att inte ens ”äktenskapets stiftare”, det vill säga Gud, ville hålla sam-
man äktenskap som: ”alldeles förstöra husfrid och samhällsordning, och såle-
des åstadkomma både moraliskt, ekonomiskt och borgerligt ont”.895 Prästerska-
pets ledamöter utgick samtliga från en religiös diskurs, men kunde som vi sett 
använda den på olika sätt i utformandet av sina argument – för eller emot ett 
förkortat varningsförfarande vid äktenskaplig oenighet.  

Lagutskottets betänkande över Björkmans motion och 
Petterssons anförande, 1834 
I betänkandet över Björkmans motion och Petterssons anförande framhöll lag-
utskottet inledningsvis att det delade motionärens mening om att varningsförfa-
randet som föregick skilsmässa till viss del behövde förändras. Mer precist var 
det varningsgraden inför domkapitlet och bötesförfarandet inför den världsliga 
rätten man ville avskaffa. I argumenten för ett upphävande av domkapitelsvar-
ningarna återkom lagutskottet till att oeniga makars resor till domkapitlen var 

––––––––– 
894   I en analys av svenska predikningar över äktenskapet under perioden 1800–1845 sammanfattar 
teologen Stig Hellsten det undersökta materialet med att det ger ett stort utrymme åt frågor om makar-
nas personliga gemenskap. Vidare, finner han, att predikningarnas betoning av personlig kärlek mellan 
makar har accentuerats i relation till 1500- och 1600-talets teologi – både som motiv för ingående av 
äktenskap och som ett nödvändigt innehåll i ett kristet äktenskap. Den personliga kärleken ses förvisso 
inte heller som konstituerande för äktenskapet i 1800-talspredikningarna, men ”den ses som förutsätt-
ning för ett lyckligt äktenskap och ett äktenskap i enlighet med Guds vilja, vilket betonas med skärpa”. 
Förändringen i riktning mot 1800-talets starkare framhävande av den personliga kärleken i äktenskapet 
tolkar Hellsten som uttryck för tidens allmänna betoning av det individuella och personliga, vilket i sin 
tur har formats under inflytande av upplysningen, pietismen och romantiken, Hellsten, 1951, s.108, s. 
123–124, citat s. 123.  
895   Högvördiga prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Andra bandet. 
Stockholm, 1834, s. 41 f.  
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långa, betungande, kostsamma och orättvisa. Lagutskottet ansåg också att bö-
tesförfarandet vid oenighet borde avskaffas. Dels för att det inte var rättvist 
som drabbade även den oskyldiga makan ekonomiskt, dels för att anklagelserna 
och rannsakningsprocessen i domstolen ansågs göra makarna till fiender, och i 
strid med sitt syfte bidra till att: ”öka och rotfästa bitterheten och avlägsna all 
möjlighet till förening”.896  

Möjligen med hänsyn till makars rätt till integritet, eller till värnandet av 
husbondens autonomi från staten, hävdade lagutskottet att: ”främmande perso-
ner så litet som möjligt inblandades i makars husliga förhållanden”. Lagutskot-
tets uttryckliga argument härtill var att de varningar som utfärdades av okända 
ämbetsmän i domkapitlet ansågs åstadkomma mindre beträffande makars för-
soning, än de som utfärdades av det lokala prästerskapet. I linje därmed före-
slog lagutskottet också att bötesförfarandet inför domstol borde avskaffas vid 
äktenskaplig oenighet.897  

Avslutningsvis fastslog lagutskottet att ”grundsatsen i nu gällande lag bör 
bibehållas”. Å ena sidan innebar det att prästens enskilda varningar av oeniga 
makar skulle kvarstå och utdelas både enskilt och inför ”makarnas föräldrar el-
ler andra fränder” innan ärendet kunde tas upp i domstol för prövning av skill-
nad till säng och säte på sex månader. Å andra sidan innebar det att definitiv 
skilsmässa vid oenighet fortfarande skulle beviljas av kunglig Maj:t, och inte 
av domstol. Fortfarande skulle skilsmässa vid exempelvis våldsamt sinnelag 
dock vara avhängigt dispensansökan hos kungen, och inte en rättighet att pröva 
vid domstol.898  

…om oeniga, våldsamma makars skillnad i äktenskap – 
ur prästeståndet 1834–35  
I prästeståndets diskussioner över utskottsutlåtandet vid 1834 års riksdag går 
det att urskilja två tämligen distinkta linjer: en som följer lagutskottets betän-
kande och en som kritiserar den. Bland kritikerna hävdades att ett slopande av 
varningsgraderna inför domkapitlet skulle leda till att äktenskapet förvandlades 
från ”en helig inrättning” till ”ett civilt kontrakt”, vilket i förlängningen skulle 
leda till att äktenskap ”lika lättsinnigt upplöses som de ingås”. I argumentatio-
nen för att varningsgraden inför domkapitlet skulle kvarstå framträder att den 

––––––––– 
896   Bihang till samtliga riksståndens protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Sjunde sam-
lingen, 1sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, Lagutskottets betän-
kande N:o 42, 1834, s. 7. 
897   Bihang till samtliga riksståndens protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Sjunde sam-
lingen, 1sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, Lagutskottets betän-
kande N:o 42, 1834, s. 7. 
898   Bihang till samtliga riksståndens protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Sjunde sam-
lingen, 1sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, Lagutskottets betän-
kande N:o 42, 1834, s. 7. 
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”fruktan” som oeniga makar ansågs känna över att stå till svars inför ett högre 
kyrkligt ämbete ansågs vara tillräcklig för att de skulle bättra sig och försonas. 
Argumentet utgick från hustavlans hierarkiska samhällssyn, och baserades på 
utgångspunkten att det existerade en tilltro till auktoriteter, samt på att 
kyrkotukten fortfarande ägde legitimitet hos befolkningen. Vad som däremot 
inte framhölls var de svårigheter som prästerskap och konsistorium ofta stötte 
på i praxis, när oeniga makar av olika skäl inte infann sig för att ta emot de fö-
reskrivna varnande och förmanande orden.899  

De bland prästeståndets ledamöter som var positiva till avskaffandet av var-
ningsgraderna inför domkapitlet hävdade utifrån sina yrkeserfarenheter att de 
var ”ändamålslösa”. Ett argument var att makar inte lydde och rättade sig efter 
dem, och följaktligen att varningarna inte uppnådde sitt syfte att få dem att 
enas. Ett annat argument var att domkapitlets varningar skapade ”besvär” både 
för de oeniga makarna och för domkapitlet.900 Rättshistorikern Ivar Nylander vi-
sar i sin studie av den svenska äktenskapsrättens historia att Stockholms konsi-
storium redan år 1720 hemställde en resolution till kunglig Maj:t som handlade 
om att förkorta varningsförfarandet vid vissa äktenskapsmål, så att ärendet gick 
direkt från prästerskapet till domstolen, utan att däremellan handläggas av 
domkapitlet.  

Enligt Nylander hade konsistoriet blivit så överhopat av ärenden rörande 
oenighet i äktenskap, så att de såg sig tvungna att göra denna förfrågan för att 
lindra sin stora arbetsbörda. Kunglig Maj:t avslog emellertid förfrågan, med 
hänvisning till kyrkolagens stadganden. Att så skedde avspeglar, enligt Nylan-
der, den intima samverkan som rådde mellan stat och kyrka på området.901 

Diskussionen om oeniga makars rätt att flytta ifrån varandra under rätte-
gången, för att förhindra att våldet och oenigheten trappades upp fortsatte. I lin-
je med Björkmans motion hävdade exempelvis fältprosten Bjurén utifrån sin 
yrkeserfarenhet att:  

 
Jag vet exempel uppå att bitterheten och fiendskapen gått ända därhän, 
att man måst hålla särskild vakt i huset, för att förhindra de olycklige att 
våldföra varandra.902  

––––––––– 
899   Se kap. 5; för en diskussion över instämning och uteblivande till domkapitlet under 1600- och 

1700-talen se Jarrick & Söderberg, 1998, s. 123 
900   Se t ex Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Femte bandet, Stock-

holm, 1834, s. 250. 
901   Nylander, Ivar, 1961, s. 91; Nylander ger även ett annat exempel på hur ett domkapitel i början av 

1700-talet ger uttryck för uppfattningen att varningsförfarandet vid oenighet mellan makar kunde 
förkortas. Det är Kalmar domkapitel som framställer ett sådant önskemål med anledning av förslag 
till en ny kyrkolag. Förslaget handlar om att förfarandet borde förkortas så att den brottslige makan 
snabbare kunde tilldömas sitt straff, ”för att på detta sätt bringas till försonlighet och enig samman-
levnad”, Nylander, 1961, s. 91 f.    

902   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Femte bandet, Stockholm, 
1834, s. 251.  
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I diskussionerna om äktenskaplig oenighet och våld uppehöll sig flera ledamö-
ter vid en kritik av 1810 års förordning om skilsmässa, vilken ibland också 
framhölls som orsaken bakom vad som ansågs vara en ökning av antalet oeniga 
äktenskap. För att styrka denna tes hänvisade Hedrén till resultaten av en egen 
genomgång av domkapitelsprotokoll, som omfattade ”för flera år ända tillbaka 
till 16:e århundradet”. Förr, hävdade Hedrén, kunde det gå flera veckors ses-
sioner i konsistoriet utan att ett enda fall av oenighet fanns att hantera, medan 
”den nyare tiden” däremot, uppvisade en markant ökning av antalet sådana fall, 
så kraftig att tiden nästan inte räckte till för att varna alla.903 

Några ledamöter argumenterade för ett bevarande av varningarna inför 
domkapitlet utifrån ett klassperspektiv. Exempelvis menade kontraktsprosten 
Nordin att det ”i synnerhet” var ”makar i de högre stånden” som var i behov av 
varningarna inför domkapitlet. Dels för att det var de som oftast ansökte om 
skilsmässa, och dels för att de:   

 
[r]edan alltför lätt, enligt senare förordningar, kunna lyckas att lossa sig 
ifrån sina äkta förbindelser[…]. Att författa och affärda en underdånig 
ansökan om skilsmässa, går lätt för dem; men att personligen sig inställa 
till förhör, rannsakning och varning inför domkapitlet, plägar desse kru-
sa för i det längsta. Dom-Capitlet har respect med sig.904 

 
Klassdimensionen var närvarande även när prästeståndet diskuterade varnings-
graden inför kyrkorådet. Bland annat framhöll kontraktsprosten Hallström att 
den praxis som vuxit fram efter 1817 års förordning om kommunalstämma och 
kyrkoråd var resultatet av en misstolkning, och att det i själva verket inte var 
meningen att kyrkorådet skulle ha till uppgift att hantera ”så ömtåliga saker” 
som oenighet i äktenskap. Med hänvisning till prosten Mittag ansåg han istället 
att även den andra varningsgraden borde utfärdas av församlingsprästen, men 
inför en något utvidgad krets av församlingens så kallade äldste. Kyrkorådet 
ansågs alltså inte vara lämpat att tilldela oeniga makar varningar, dels på grund 
av sin storlek, dels på grund av sin sociala sammansättning. För att illustrera 
vilka konsekvenserna skulle bli gav Hallström följande varnande exempel:  

 
Det är möjligt, att en ståndsperson, måhända själv den förnämste Leda-
moten av Kyrkorådet, behövde undergå denna varningsgrad; jag vill frå-
ga, om det ej vore stridande mot all grannlagenhet, att inställa honom in-
för kyrkorådet. Det är möjligt att en präst kan komma i denna olyckliga 

––––––––– 
903   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Femte bendet, Stockholm, 

1834, s. 254; Jfr Marja Taussi Sjöberg som noterar att antalet skilsmässor under 1800-talet ökade 
först efter 1860, vilket hon kopplar till införandet av 1860 års förordning om skilsmässa, Taussi Sjö-
berg, 1988, s.157, 159.  

904   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Femte bandet, Stockholm, 
1834, s. 264 f.  
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belägenhet; vore det rätt att så prostituera honom för sina åhörare? Man 
skulle ofta råka i förlägenhet och kunde hellre låta varningsgraden stå 
tillbaka, än låta den givas på ett sådant sätt.905  

 
I sin argumentation utgick Hallström inte bara från dikotomin privat/offentligt, 
och föreställningen om att ”det husliga livet” borde skyddas från insyn och in-
trång utifrån, utan även från en föreställning om sociala hierarkier:  

  
Betänkligheterna ökas än mer och kunna möjligen ha en förlamande på-
följd, när man besinnar att oeniga makar, jämväl av bättre Classerna, ja 
även av Prästeståndet, böra, i enlighet härmed, inkallas och förhöras in-
för en samling av menige906man och åhörare.907   

 
Hallströms farhågor var att ett förändrat varningsförfarande skulle leda dels till 
att offentligheten i hanteringen av äktenskapsmål ökade, dels till att den hierar-
kiska ordningen i samhället skulle rubbas – när präster eller andra personer ur 
de ”bättre classerna” kunde förhöras, varnas och förmanas av män som stod 
under dem i status och rang. Liknande betänkligheter hade dryftats tidigare un-
der debatten och kan tolkas som uttryck för de ståndsupplösande tendenser som 
på olika sätt ägde rum i 1800-talets svenska samhälle. Försvaret av stånds- och 
privilegiesamhället kom således till synes även i diskussionerna om vilken in-
stans som skulle dela ut den andra varningsgraden av oeniga makar. I samband 
härmed förmärks en oro bland de privilegierade grupperna, och hur de med oli-
ka argument försökte slå vakt om sina positioner och sin makt. Därmed fram-
träder ett tydligt försvar för den rådande ordningen, som ett medel för att upp-
rätthålla vad som ansågs vara andra hotande ordningar – i oeniga äktenskap och 
orediga hushåll.  

Flera av prästeståndets ledamöter motsatte sig således ett borttagande av 
varningsgraden inför domkapitlet, medan en majoritet argumenterade för att 
den borde behållas. En del pragmatiska varianter framfördes också, som före-
slog att varningsgraden skulle behållas för oeniga makar som bodde i närheten 
av konsistorierna, eller att den skulle tilldelas av kontraktsprosten istället för 
domkapitlet. Det dominerande synsättet inom prästeståndet var dock att var-
ningsförfarandet inte fick förkortas eller förenklas på ett sådant sätt att äkten-
skapets helgd hotades. Med hänvisning till 1810 års förordning som en gräns-
linje argumenterade flera ledamöter för att lagen inte borde mjukas upp mer än 
som redan blivit fallet i och med den. Och trots att många ledamöter ansåg det 
––––––––– 
905   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Tolfte bandet, Stockholm, 

1835, s. 419 f.  
906   Menig, ”Den som tillhör den stora massan l. de breda lagren av folket l. av en viss klass o.d.; äv.: 

som är av lågt l. lägre stånd; stundom om ofrälse i motsats till adlig”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
907   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Femte bandet, Stockholm, 

1834, s. 274.  
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befogat med en lagändring bland annat till skydd för våldsutsatta hustrur, var 
det en lika vanlig uppfattning att detta behov måste underställas värdet av att 
hålla samman äktenskap: 

 
Emellan 2:ne onda ting bör man välja det minsta. Jag erkänner, att lagen 
är sträng, som tvingar en oskyldig maka, under de långsamma varnings-
graderna, kvarbliva hos en våldsam man: Besväret att resa till domkapit-
let erkännes också vara icke ringa; men, å andra sidan, anser jag den 
våda vara större, som troligen ska uppkomma, om man än vidare lossar 
på bandet, som förenar äkta makar”.908  

Ur borgareståndets, böndernas och adelns diskussioner 
vid 1834–35 års riksdag  
Precis som i prästeståndet väcktes i borgareståndet livliga diskussioner om lag-
utskottets betänkande över Björkmans motion. Även bland borgareståndets le-
damöter artikulerades konservativa argument för att varningarna inför domka-
pitlet skulle behållas – med det övergripande syftet att få oeniga makar att ”be-
sinna” sig, försonas och därmed förhindra skilsmässor. Alla hyste dock inte 
samma tilltro till domkapitelvarningarna. Tvärtom ansågs det omständliga för-
farandet kunna leda till såväl en bristfällig uppfostran av barn som ”våldsmål 
[och] till och med mord”. Blandat med argumenten för en kortare varningspro-
cedur återfanns också en mer konservativ hållning i borgareståndet, som befa-
rade att ett underlättande av skilsmässor per automatik skulle leda till ett mer 
lättvindigt ingående av äktenskap – som på sikt skulle leda till en utarmning av 
dess helgd. Slutligen resulterade ståndets diskussioner i en relativt jämn om-
röstning, med 18 röster som biföll utskottsutlåtandet och 13 som avslog det-
samma.909  

När bondeståndet diskuterade lagförslaget och utskottsbetänkandet över 
Björkmans motion liknade argumentationen i hög grad den de hade vid föregå-
ende riksdag. Bland annat betonades de negativa ekonomiska konsekvenserna 
av äktenskaplig oenighet och skilsmässa – både för makarna själva och för 
samhället. I bondeståndets mer konservativa led kritiserades lagutskottets för-
slag om en förändrad varningsprocedur vid oenighet för att det underlättade 
möjligheterna till skilsmässa alltför mycket. Bland argumenten hördes bland 
annat att avskaffandet av domkapitelvarningarna skulle leda till en utvidgning 

––––––––– 
908   Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834, Femte bandet, Stockholm, 

1834, s. 264.  
909   Protokoll hållna hos vällovliga borgareståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 1834. Sjätte 
bandet. Stockholm, 1835, s. 651. 
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av skilsmässogrunderna, så att de på sikt inkluderade både ”olösliga böjelser” 
och ”ombytlighetsbegär”.910  

Utöver lagutskottets föreslagna varningar föreslog bondeståndsledamoten 
Anders Danielsson – i likhet med Petterssons särskilda anmärkning – att oeniga 
makar skulle varnas inför kyrkorådet innan de tilldömdes skillnad till säng och 
säte. Hans argument för att kyrkorådet skulle utfärda den andra varningsgraden 
var flera. Utan att förklara varför menade han dels att deras varningar verkade 
starkare på makarna än om de utfärdades inför familj eller fränder, och dels att 
kyrkorådet var att föredra av praktiska skäl, eftersom de hade mandat att utse 
en förmyndare när oenigheten berodde på ”mannens liderliga eller slösande 
levnad”. Argumentet som Danielsson använde för att yrka på att ”kommunen”, 
och inte mannens släktingar, skulle ha ansvaret för att tillsätta förmyndare vid 
oenighet, utgick från en tanke om socialt arv, och mer precist från antagandet 
att:” en sådan man stundom har lika dåliga släktingar som han själv”.911  

Med Danielssons förståelse var mannen den skyldige parten vid oenighet, 
och den som i sådana fall borde fråntas sitt ekonomiska husbondeansvar. Istäl-
let för att överlåta det på släktingar förordade Danielsson att det skulle ges till 
kommunen. Genom att föreslå att den andra varningsgraden skulle utdelas inför 
kyrkorådet istället för inför ”familj och fränder” formulerade han kontrollen av 
makar mer som en formaliserad kommunal angelägenhet än som en social kon-
troll baserad på informella familj- och släktband. Jämte de mer konservativa 
rösterna i bondeståndet, som hävdade att äktenskapet var ”oryggligt till sin na-
tur”912, och som talade för bevarandet av domkapitelvarningen och lagfästandet 
av en lång skillnadstid till säng och säte, fanns alltså mer liberala strömningar 
som i linje med lagutskottet pläderade för att domkapitelvarningarna och bötes-
förfarandet borde avskaffas. Efter viss diskussion biföll bondeståndet lagutskot-
tets betänkande, vilket innebar att en majoritet av ledamöterna ansåg att var-
ningsgraden inför församlingsprästen och skillnaden till säng och säte på ett år 
var tillräckligt.913 

Även inom adeln blandades konservativa röster med mer liberala anföran-
den över utskottsbetänkandet. De ledamöter som yrkade på avslag av betän-
kandet gjorde det med hänvisning till att de ville behålla domkapitelsvarningen, 
för att inte underlätta vägen till skilsmässa. I polemik med dem som kritiserade 
domkapitelvarningarna för att vara ”obehagliga”, i synnerhet för den oskyldiga 
makan, menade von Hartsmannsdorff att:  

––––––––– 
910   Hedervärda bondeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Fjärde bandet. 
Stockholm, 1834, s. 455 f. 
911   Hedervärda bondeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Fjärde bandet. 
Stockholm, 1834, s. 457 f., min kursivering.  
912   Hedervärda bondeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Sjunde bandet. 
Stockholm, 1835, s. 557.  
913   Hedervärda bondeståndets protokoll vid urtima Riksdagen i Stockholm år 1834, Sjunde bandet, 
Stockholm, 1835, s. 557 ff.  
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[m]an [bör] påminna sig det gamla ordspråket: att det icke är ens skuld 
att 2:ne träta, och att de således gärna må vara underkastade det obehag, 
vartill de själva är skulden.914  

 
Med det välbekanta och i sammanhanget väl använda ordspråket tydliggörs ett 
relationellt perspektiv på äktenskaplig oenighet, som negligerar maktrelationen 
i äktenskapet och som á priori tillskriver båda makarna skuld och ansvar för 
problem som fylleri, slöseri och våld. Med den utgångspunkten ansågs inte hel-
ler den ofta påtalade kränkningen av makarnas integritet i samband med konsi-
storiets näpst vara ett problem, utan snarare en rättvis konsekvens av en situa-
tion som de själva försatt sig i. I likhet med de mer konservativa ledamöterna ur 
övriga ständer konstruerade adeln huvudsakligen sina argument mot en förkor-
tad varningsprocedur utifrån en religiös diskurs som slog vakt om äktenskapets 
helgd. Ibland åberopades dock argument som snarare var kopplade till staten än 
till kyrkan och religionen. Emot en uppmjukning av skilsmässolagen hävdade 
till exempel friherren Ehrenborg att: ”[j]ag tror, det staten icke vinner på, att 
sociala band hastigt kunna upplösas; ju hårdare de sammanknytas, desto bätt-
re”.915  

I ståndsriksdagens diskussioner över de olika motionerna och lagförslagen 
rörande äktenskaplig oenighet och skilsmässa gjordes ett flertal referenser till 
andra länders lagstiftning. Hänvisningarna antyder att många ledamöter var be-
kanta med de juridiska förhållandena i andra länder, samt att de tagit intryck av 
den dåtida europeisk-amerikanska diskursen om hustrumisshandel och skils-
mässa. Den mer liberalt sinnade herr Pehr Gustaf Cederschjöld hänvisade ex-
empelvis till förhållandena i Danmark, där han själv hade levt i några år, när 
han argumenterade för att vägen till skilsmässa borde förenklas för oeniga ma-
kar. I Danmark, hävdade han, fordrades enbart att makarna var överens om att 
vilja skiljas, och att de kvarstod vid beslutet i två år, för att de skulle tilldömas 
skilsmässa. Vid en jämförelse mellan Danmark och Sverige menade han dock 
att den mer liberala lagstiftningen i Danmark inte medfört fler skilsmässor än i 
Sverige. Men däremot att den svenska strängare lagen medförde att landet hade 
fler ”ohyggliga äktenskap” än Danmark.916  

Cederschjölds jämförelse mötte starka protester från ledamoten Hartmans-
dorff, som menade att det var orimligt att utgå från att den mer liberala danska 
skilsmässolagen ledde till en större sedlighet, och att påståendet sannolikt be-
rodde på att Cederschjöld hade för dålig kännedom om de ”husliga förhållan-
dena” i grannlandet. När ämnet åter diskuterades ett par månader senare, med 
––––––––– 
914   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 
1834. Sjätte häftet. Stockholm. 1834, s. 384 f.  
915   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 
1834. Sjätte häftet. Stockholm. 1834 s. 385  
916   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 

1834. Sjätte häftet. Stockholm. 1834 s. 384.  
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anledning av ett nytt utskottsbetänkande, tillstyrkte Cederschjöld återigen bi-
fall, men då med hänvisning till ”erfarenheten och historien”. Därur hämtade 
han ”de olagliga äktenskapen” som goda exempel, och hävdade att de i allmän-
het både var ”långvariga och eniga” – just för att de kunde upplösas när som 
helst. Cederschjöld vidgade nu sin internationella utblick för att ytterligare un-
derbygga sina argument för en uppmjukad skilsmässolag vid oenighet: 

 
En motsatt lärdom får man av förhållandet med äktenskapen i de katols-
ka länderna, där de är ett sacrament, t.ex. i Italien, Frankrike m.fl. länder 
och åtminstone förr varit oupplösliga. Huru lyckliga är däremot icke äk-
tenskapen och sällsynta skilsmässorna i England, där man får föra sin 
hustru till torgs? Likaså i Danmark, där man blott behöver göra anmälan 
därom, för att erhålla skilsmässa?917  

 
Jämförelsen mellan äktenskapslagstiftningen i olika länder gillades dock inte av 
alla ledamöter. I nationalistisk anda, och med hänvisning till en föreställning 
om nationalkaraktärer, argumenterade friherre Cederström tvärtom för att:   
 

Det är olämpligt att åberopa exempel från andra länder, med andra vanor 
och andra religionsbegrepp, då det är fråga om grunder för Svenska fol-
kets lagar. Då måste man rätta sig efter våra egna seder och religionsbe-
grepp, och då visar sig också Utsk:s betänk. oriktigt. Svenska national-
lynnet är icke så fluktuerande som andra länders.918   

    
Genom att kontrastera det ”svenska” gentemot ”andra” länder, och generellt 
beskriva ”nationallynnet” hos de senare med adjektivet ”fluktuerande”, det vill 
säga skiftande, obalanserat och instabilt, konstruerar ledamoten det ”svenska 
nationallynnet” som balanserat och stabilt, och därmed som en positiv och 
önskvärd norm i sammanhanget – väl värd att slå vakt om och beakta i lagstift-
ningssammanhang. Implicit fungerar konstruktionen av det svenska national-
lynnet som stabilt också som ett argument för en icke-fluktuerande och stabil 
lag, det vill säga som försvar emot en lagändring.  

Riksdagsbehandlingen av lagutskottets betänkande (nr. 134) resulterade i att 
prästeståndet, borgareståndet och bondeståndet yrkade på bifall medan endast 
adeln yrkade på avslag. Den främsta invändningen mot lagutskottets betänkan-
de rörde förslaget om att slopa domkapitelvarningarna vid oenighet, men även 
den föreslagna tiden för skillnad till säng och säte – mellan sex månader och ett 
år – kritiserades för att vara för kort. Sammanfattningsvis visade diskussionerna 
i de olika ständerna att det fanns ett stöd för en uppmjukning av lagen om 
––––––––– 
917   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 

1834. Femtonde häftet. Stockholm, 1835, s. 398. 
918   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 

1834. Femtonde häftet. Stockholm, 1835, s. 399.  
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skilsmässa, och varningsförfarandet vid oenighet som ofta utgick från våldsut-
satta hustrurs situation. Men det konservativa motståndet var hårdare, och en 
majoritet av ständerna fortfarande emot ett förkortat varningsförfarande.919   

Breddade initiativ, förnyade motioner och diskussioner 
― Ståndsriksdagarna 1840–54 
Under den nästföljande riksdagen 1840–1841 lämnades två motioner om äkten-
skaplig oenighet och skilsmässa. Den ena motionen restes i prästeståndet, av 
kyrkoherden Bergvall, och var en fortsättning på Petterssons och Björkmans 
motioner från de två föregående riksdagarna.920 Den andra motionen restes av 
Lagercrantz i adelsståndet, och var den första motionen rörande äktenskaplig 
oenighet som väcktes utanför prästeståndet under perioden. I likhet med präs-
terskapets tidigare motioner riktade även Bergvalls kritik in sig på varningsgra-
den inför domkapitlet som han menade inte bidrog till att förlika oeniga makar. 
Med hänvisning till sin bristande erfarenhet sade sig Bergvall dock inte vilja 
slopa domkapitelvarningen. Vad han uttryckligen åsyftade var snarare: ”endast 
att åt pastor inrymma en mer vidgad makt”. Mer konkret innebar Bergvalls för-
slag att den andra varningsgraden skulle flyttas från den världsliga makten till 
den andliga, så att församlingsprästen – i samråd med makarnas släktingar eller 
församlingens äldste – skulle ges rätt att låta oeniga makar flytta isär under sex 
månader, om hans varningar och förmaningar inte bidragit till deras försoning. 
I motionen antyder Bergvall att det är ett maktanspråk han reser, men också att 
det görs för att ge präster en möjlighet att agera i fall av oenighet:  

 
Visserligen erhåller Pastor, genom denna förändring, en större makt; 
men han kan dock uträtta oändligt större gagn. Han får åtminstone uträt-
ta allt det goda han kan och bör, om han förstår sitt kall och allvarligt 
vill vad han förstår.  

 
Bergvalls anförande kan sålunda tolkas som ännu ett uttryck för prästeståndets 
strävan efter att slå vakt om sitt inflytande över äktenskapliga angelägenheter, 

––––––––– 
919   Protokoll hållna hos höglovlige Ridderskapet och Adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 

1834. Sjätte häftet, Stockholm , 1834, s. 399;  Prästeståndets protokoll vid urtima riksdagen i Stock-
holm år 1834. Tolfte bandet, 1835, s. 421; Protokoll hållna hos vällovliga borgareståndet, vid urtima 
riksdagen i Stockholm, år 1834. Sjätte bandet. Stockholm, 1835, s. 651;  Hedervärda bondeståndets 
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920   Bergvall inledde sitt memorial med en historisk återblick där han upplyste om att: ”redan vid tvän-
ne föregående Riksdagar hava motioner, rörande frågor om oenighet emellan makar, blivit väckte, i 
avsikt att dels borttaga några gamla nu i lag och författningar föreskrivna varningsgrader, dels att till-
lägga några nya. Icke blott inom lagutskottet, utan ock av 3:ne riksstånd hava de föreslagna föränd-
ringarna med mer eller mindre modifikationer blivit antagna. Blott inom det Högvördiga Ståndet 
hava de mött ett mera allmänt motstånd”, Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen 
i Stockholm år 1840, första avdelningen, första bandet, Stockholm, 1840, s. 367.    



 276

och i förlängningen sin krympande samhälleliga maktbas. I argumentationen 
för att tillåta oeniga makar att flytta isär redan efter andra varningsgraden, och 
för att ”ryck[a] undan i rätter tid det olyckliga offret”921, ger Bergvall exempel 
där oenighet konstrueras som ett problem relaterat till alkoholmissbruk, galen-
skap och misshandel.922 I likhet med tidigare motionärer beskriver han också 
oenighetens konsekvenser för barnen, sannolikt i ett försök att legitimera en 
lagändring: 
  

Dels i ett sådant tillstånd av vildhet och raseri, att för den andra makan 
fara är icke allenast för den våldsammaste misshandling, utan ock för 
själva livet, ja, där barnen icke blott höra och se de gräsligaste uppträden 
mellan föräldrarna själva, utan till och med – horrible dictu – uppmunt-
ras, tubbas till att deltaga i striden (där ordentliga bataljer, med barnen 
till spioner och reserver, levereras), där, om ej i tid de stridande åtskiljas, 
all hjälp är för sen, alla försök till räddning fruktlösa.923  
 

Med krig som metafor för äktenskaplig oenighet gör Bergvall barnen till krigs-
offer, soldater och spioner på en och samma gång – tvingade att utkämpa för-
äldrarnas strider och att skadas för deras skull. Vidare menar han, att det ut-
dragna och omständliga varningsförfarandet vid oenighet leder till att: ”barnen 
bliva riktigt utlärde och i grund fördärvade”, samt att den nuvarande lagen bi-
drar till att:  
 

[s]traffa[r] i ordets förfärligaste bemärkelse, barnen för föräldrarnas 
missgerningars skull. Den ålägger den värnlösa, måhända redan förtviv-
lade makan att ännu i åratal gå under ’hugg och slag’”.924  

 
Oron för barnens situation och fokuseringen på deras välfärd i relation till äk-
tenskapligt våld som vi ser exempel på här – och som framträtt även i de två ti-
digare motionerna, i kyrkorådet och domkapitlet – var enligt Marklund ett nytt 
fenomen på 1830-talet. I 1700-talets och det tidiga 1800-talets uppländska kon-
sistorieprotokoll uppmärksammade de kyrkliga ämbetsmännen däremot inte 
alls barnens fostran och trygghet när oeniga makar rannsakades, utan nöjde sig 
kort med upplysningar om deras antal.  

––––––––– 
921   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-
en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 371.  
922   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-
en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 368 ff.  
923   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-

en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 369.  
924   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-

en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 370.  
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Fokusförskjutningen i riktning mot barnen vid oenighet tolkar Marklund 
som ett uttryck för äktenskapets sentimentalisering under decennierna runt 
1800. Det innebar bland annat att äktenskapsbandet utmejslades till något mo-
raliskt och känslomässigt snarare än religiöst. I denna omvandlingsprocess 
kopplades den äktenskapliga kärleken till föräldrarollen och blev en slags pe-
dagogisk plikt. På så sätt kom barn och föräldrar att bindas samman i ett nytt 
slags intimitet där barnen fick en allt större symbolisk betydelse för relationen 
mellan makarna.925 Kopplingarna som görs till barnens utsatthet i oeniga och 
våldspräglade äktenskap i diskussionerna ovan ger emellertid intryck av att 
barnen huvudsakligen betraktas som skyddsvärda objekt för att de i egenskap 
av det uppväxande människosläktet och statens framtida medborgare utgör 
grunden för den framtida samhällsordningen.  

Som historikern Elizabeth Foyster visat för brittiska förhållanden började 
våld alltmer betraktas som ett inlärt beteende i början av 1800-talet. Detta för-
märktes bland annat i kartläggningar av ungdomsbrottslighet där en av huvud-
orsakerna till problemet ansågs vara brister i föräldrarnas uppförande och fost-
ran. Eftersom barn ansågs ta stort intryck av sina föräldrar hade de en plikt att 
se till att vara goda moraliska exempel för sin avkomma. Åsidosattes denna 
moraliska fostran av barnen ansågs den kunna få vittgående negativa konse-
kvenser för hela samhällsordningen. Utifrån sådana antaganden argumenterade 
dåtida debattörer ibland för att skilsmässa kunde vara att föredra ur barnens – 
och samhällets – perspektiv, när föräldrarna inte förmådde att leva upp till det 
goda exemplet på ett gott kristet äktenskap.926  

Oavsett om det berodde på oron över det uppväxande släktet eller över hust-
rurs lidande under mäns våld fick Bergvall stöd för sin motion bland sina 
ståndsbröder. Doktor Björkman som författade 1834 års motion menade att den 
skulle bidra till en legalisering av den åtgärd vid äktenskaplig oenighet som 
många präster redan varit tvungna att vidta i praktiken, ”blundande för nu gäl-
lande lag”.927 Även biskopen doktor Nibelius stödde motionen, men med villko-
ret att pastor endast skulle kunna tillåta makar att flytta från varandra när ”den 
ena makans våldsamma lynne och handlingssätt synes för den andras personli-
ga säkerhet medföra våda”.928  

Kontraktsprosten Hallström stödde också motionen, men ville göra ett par 
tillägg som handlade om att pastorn måste varna de oeniga makarna vid två till-
fällen innan de gavs rätt att flytta isär. Den första gången enskilt och den andra 
inför släktingar eller grannar. Vidare menade han att någon av makarna måste 
ge sitt medgivande till flyttningen, samt att pastorn borde samråda med ”närbo-
––––––––– 
925   Marklund, 2004, s. 240 ff.   
926   Foyster, 2005, s. 141 ff.  
927   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-

en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 374.  
928   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840, första avdelning-

en, första bandet, Stockholm, 1840, s. 375.  
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ende fränder” inför sitt beslut. Hallström vände sig således starkt emot ”seden” 
att låta oeniga makar varnas inför kyrkorådet, som han menade var vanlig i fle-
ra stift. I motiveringen skymtar en tanke om makars rätt till äktenskaplig integ-
ritet, när han hävdade att det: ”vid dylika tillfällen yppas icke sällan flera en-
skilda förhållanden inom det husliga livet, vilka icke borde komma till många 
eller främmande personers kunskap”. Att den åberopade rätten till frihet från 
insyn i det privata kunde bli ett problem för hustrur som levde under mäns våld, 
och följaktligen enbart handlade om husbondens frihet, var dock inget Hall-
ström reflekterade över. Mot bakgrund av svårigheterna att få oeniga makar att 
lyda överhetens påbud yrkade han avslutningsvis också på att de skulle under-
kastas ”hämtningsansvar” eller böter om de vägrade att inställa sig hos prästen 
för att varnas.929 

Som tidigare nämnts reste även Carl Jacob Lagercrantz i adelsståndet en 
motion vid 1840–41 års riksdag. Lagercrantz motion skilde sig dock från de ti-
digare motionerna om oenighet och skilsmässa. Dels för att den inte var formu-
lerad av prästerskapet, dels för att den inte formulerades utifrån en kristen 
diskurs där äktenskapet betraktades som en i princip oupplöslig och av Gud in-
stiftad institution. Lagercrantz introducerade med sin motion tanken på äkten-
skapet som ett civilt kontrakt, som fritt kunde ingås och upplösas, förutsatt att 
parterna var överens om det. Inledningsvis upplyste Lagercrantz om att han 
väckt motionen för att han förmodade att förslaget till civillag inte skulle antas i 
sin helhet på ett tag, och att han därför såg det nödvändigt att påskynda en lag-
ändring. Mer precist kritiserade Lagercrantz den gällande lagen för att den för-
svårade för ”olyckliga makar” att skiljas. En lag som inte tillät oeniga makar att 
skiljas förhindrade inga skilsmässor, menade han. Däremot medförde svårighe-
terna en mängd andra problem, till exempel att:  

   
[m]ången maka givits anledning att våldsamt förkorta sitt eller sin makes 
liv, eller att begå något sådant brott, som enligt Gifterm.b:n, berättigar 
till äktenskapsskillnad, eller att åtminstone i dryckenskap och andra ut-
svävningar söka döva de kval, som ett olyckligt äktenskap medför.930 

 
Med Lagercrantz förståelse var det de olyckliga äktenskapen och svårigheterna 
att upplösa dem som var orsak till både alkoholism, självmord, mord och andra 
brott. Han framhöll också barnens situation vid äktenskaplig oenighet, och me-
nade att många barn som hade uppfostrats av olyckliga föräldrar, och levt ett 
”liv under kiv och trätor” hade blivit ”olyckliga, blivit en börda för samhället 

––––––––– 
929   Protokoll hållna hos ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840, tredje 

häftet, Stockholm, 1840, s. 376.  
930   Protokoll hållna hos ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840, tredje 

häftet, Stockholm, 1840, s. 380.  
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och en vanära för människosläktet”.931 Som lösning på problemet föreslog La-
gercrantz en förändring av skilsmässolagen, i form av ett tillägg till giftermåls-
balkens 14 kapitel, 1 §:  
 

[m]en om både man och hustru muntligen eller skriftligen inför domaren 
gemensamt äska deras äktenskaps upplösning; då bör genast dömas till 
beständig skillnad i äktenskapet, även om de förut icke blivit för oenig-
het pliktfällda eller varit till säng och säte skiljda, utan endast erhållit 
varning av vederb. prästerskap.932 

 
I jämförelse med hur de tidigare motionerna om oenighet och skilsmässa form-
ulerades framstår Lagercrantz motion som mycket radikal. Borttagandet av bö-
tesförfarandet hade förvisso föreslagits tidigare, och fått ett starkt gensvar i 
samtliga ständer. Förslaget att tilldöma oeniga makar skilsmässa, även om de 
inte varit bötfällda för oenighet tidigare, eller varit skilda till säng och säte, var 
däremot nytt och mer genomgripande. Istället för att diskutera varningsgrader-
nas utformning, antal och institutionella inramning var Lagercrantz utgångs-
punkt att äktenskap där makarna ”icke kunna leva lyckligt tillsammans” inte 
skulle hållas samman med ”tvångsmedel”. Med uttryckliga kontraktsteoretiska 
tankar argumenterade han istället för att äktenskapet skulle omvandlas till ett 
civilt kontrakt, som i likhet med andra ”förbund” skulle kunna ingås och upp-
hävas genom ömsesidig överenskommelse – förutsatt satt att det skedde ”utan 
3:dje mans förfång”. Tredje man skulle i sammanhanget kunna vara makarnas 
gemensamma barn, menade Lagercrantz, men betonade samtidigt att deras rätt 
vid skilsmässa redan var ”betryggad” genom den rådande lagstiftningen.933  

Lagutskottet lämnade sina synpunkter på motionen i samma betänkande 
som över Bergvalls motion, och gav det rubriken ”Betänkande, i anledning av 
väckta motioner om ändring i nu gällande stadganden, angående behandling av 
frågor om oenighet makar emellan”. I betänkandet gavs först ett utlåtande över 
Lagercrantz motion som lagutskottet beslutade att lämna utan avseende. Som 
kort motivering uppgavs dels att lagutskottet inte ansåg att det fanns något be-
hov av den föreslagna lagändringen, dels att den skulle medföra att det blev 
alltför lätt att skiljas och att äktenskapets helgd därmed skulle minska. Även i 
utlåtandet över Bergvalls motion ansåg lagutskottet att den inte borde leda till 
någon vidare åtgärd. Motiveringen var densamma som i tidigare betänkanden 
och handlade om att det ansågs oriktigt att ge prästerna rätt att tillåta oeniga 

––––––––– 
931   Protokoll hållna hos ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840, tredje 

häftet, Stockholm, 1840, s. 380.  
932   Protokoll hållna hos ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840, tredje 

häftet, Stockholm, 1840, s. 380.  
933   Protokoll hållna hos ridderskapet och adeln vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840, tredje 

häftet, Stockholm, 1840, s. 380.  
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makar att tillfälligt avbryta sin sammanlevnad, eftersom det var en makt som 
borde vara förbehållen den världsliga domstolen.934 

Riksdagens behandling av betänkandet resulterade i att samtliga ständer bi-
föll lagutskottets utlåtande, och av protokollen att döma gjordes det utan några 
mer ingående diskussioner.935 

Nästa gång en motion restes rörande äktenskaplig oenighet och skilsmässa 
var vid riksdagen 1847–1848 och då av Johannes Thorn, ledamot i borgare-
ståndet. Thorns motion riktade enbart in sig på varningen inför domkapitlet, 
som han ansåg borde slopas vid ansökan om skilsmässa på grund av ”hat och 
bitterhet emellan makar”. Skälen till att varningsgraden borde slopas var, enligt 
Thorn, dels för att varningsproceduren redan var tillräckligt lång utan den, och 
dels för att den inte ledde till makarnas försoning eftersom: ”den vanligen före-
kommande anledningen till oenighet emellan äkta makar, synnerligen inom ar-
betarklassen, är dryckenskap”. I likhet med andra motionärer och ledamöter ut-
gick Thorn från våld i sitt exempel, i försöket att legitimera sitt förslag. Konse-
kvenserna av den rådande lagstiftningen och dess omständliga varningsförfa-
rande, menade han, var att:  

 
Den oskyldige har […] måst uthärda mångårigt lidande och husligt elän-
de, och först när allt hopp om förbättring måst övergivas, anropas den 
världsliga eller andliga maktens mellankomst, till avstyrande av våld-
samheter, som störa både hemfrid och allmän ordning. 

 
Utskottsbetänkandet gick på samma linje som motionsställaren och föreslog att 
domkapitelvarningen skulle tas bort. Lagutskottets argument baserades dels på 
en svag tilltro till konsistoriernas förmåga att förlika oeniga makar, dels på att 
varningen inte ansågs nödvändig för att skapa tid för försoning mellan makar. 
Ett annat argument mot varningsgraden var att den ansågs öka lidandet även för 
den oskyldiga makan.936 

Resultatet av ständernas diskussioner över betänkandet blev att adeln och 
prästeståndet avslog utskottsutlåtandet, medan bondeståndet och borgareståndet 
beslutade bifall. I borgarståndet togs beslutet utan diskussion, medan det blev 
en votering i bondeståndet som resulterade i att 43 ledamöter röstade ja till bi-
––––––––– 
934   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 

1841. Sjunde samlingen. Första avdelningen. Lagutskottets memorial, utlåtanden och betänkanden, 
Lagutskottets betänkande no. 134, s. 43. 

935   Prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm är 1840, andra avdelningen, nionde 
bandet, s. 445; Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stock-
holm, år 1840, fjortonde häftet, 1840, s. 40;  Protokoll hållna hos vällovlige borgareståndet, vid lagti-
ma riksdagen i Stockholm, år 1840, femte bandet, 1841, s. 45;  Bondeståndets protokoll vid lagtima 
riksdagen i Stockholm år 1840, åttonde bandet, Stockholm, 1840, s. 46.    
936   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren1847 och 1848. 

Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden och betänkanden, Lagut-
skottets betänkande n:o 90, s. 6 f.  
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fall, och 22 röstade nej.937 Precis som vid de föregående riksdagarna blev dis-
kussionerna över motionerna om äktenskaplig oenighet mest ingående inom 
prästeståndet, med tyngdpunkten på varningsgradens institutionella inramning. 
Då två ständer stod mot två föll frågan och ingen lagändring antogs.  

Nu väcktes inte nya motioner om oenighet och skilsmässa vid varje riksdag, 
vilket varit fallet under den inledande perioden mellan 1828–1841. Motioner på 
temat återkom emellertid, men hädanefter enbart vid varannan riksdag. Den 
nästföljande motionen väcktes sålunda vid riksdagen 1853–1854. Denna gång 
var det bondeståndets tur, och därmed hade nu alla ständer varit så pass enga-
gerade i frågan att det emanerat motioner ur samtligas led. Böndernas motion 
restes av Ola Pehrsson från Blekinge län.  

I motionen kritiserade han domkapitelvarningen på grund av de stora ”olä-
genheter” som han ansåg att den förde med sig: dels de ofta långa geografiska 
avstånd som oeniga makar måste överbrygga för att kunna inställa sig hos 
domkapitlen, dels de stora kostnader som resorna innebar. Pehrssons förslag 
var mer modest och pragmatiskt utformat än tidigare motioner. Sannolikt be-
rodde det på att motionerna i ämnet fallit under tidigare riksdagar, och att mo-
tionsställaren därför utgick från att ett förslag till en mindre förändring kunde 
blir mer framgångsrik än en radikal reform. Innebörden av förslaget var därmed 
inte att avskaffa domkapitelvarningen utan istället att flytta den, från de mer av-
lägsna konsistorierna till kontraktsprosten på makarnas hemort. Ett sådant för-
slag, hävdade motionären, skulle inte leda till ett underlättande av skilsmässa, 
utan enbart till att mildra de praktiska problemen av varningsgraden för ”å av-
lägsne från stiftsstaden boende medellöse personer”.938 Återigen skymtar vi så-
lunda de ekonomiska aspekterna av oenighet som ett bondeståndsmotiv till en 
lagändring.          

Trots att Pehrsson uttryckligen betonade att hans förslag inte syftade till att 
underlätta skilsmässa för oeniga makar, tolkades det så av lagutskottet. I moti-
veringen till deras avslag framhölls nämligen att lagutskottet ”hys[te] likväl 
betänklighet emot varje lagändring, som kunde verka på sådant sätt”.939 I betän-
kandet gav lagutskottet även en historisk bakgrund till sin motivering att inte 
bifalla motionen. I denna återgavs dels att äktenskaplig oenighet inte utgjorde 
en skilsmässogrund före 1810 års förordning, då det ”huvudsakligen [betrakta-

––––––––– 
937   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 

1847 och 1848. Nionde häftet. Stockholm, 1849, s.364;  Högvördiga prästeståndets protokoll vid lag-
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938   Bondeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm, åren 1853 och 1854, Andra bandet, 
Stockholm, 1854, § 8, s. 397.  

939   Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm, åren 1853 och 
1854, sjunde samlingen, 1:sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, s. 
13.  
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des som] en kyrklig angelägenhet”. Med hänvisning till detta historiska arv och 
till varningsgradens förankring inom kyrkotukten förklarade lagutskottet vidare 
varför 1810 års förordning inte gjorde oenighet till en grund för juridisk skils-
mässa. I det sammanhanget framhölls också religionens roll för den äkten-
skapssyn som låg till grund för lagstiftningen, och var orsak till att äktenskaplig 
oenighet betraktades som skilsmässogrund i vissa fall, men också för grund-
principen om att ”försona, ej upplösa”. I linje med detta synsätt motiverade 
lagutskottet avslutningsvis sitt avslag till Pehrssons motion, med att:  

 
Ty det är fara värt, att av lättsinnighet knutna äktenskap skulle ökas, för-
dragsamheten mellan makar upphöra och äktenskapets helgd nedsättas, 
om utvägarna att få detsamma upplöst lättades.940  

 
Riksdagsbehandlingen av lagutskottets betänkande över Pehrssons motion re-
sulterade i att samtliga ständer utom prästeståndet beslutade bifall. Även inom 
prästeståndet fanns emellertid röster som stödde utskottsförslaget, om än med 
vissa reservationer. Biskop Bergman anförde exempelvis att han i sak godkän-
de lagutskottets skäl till att avslå motionen, men påpekade samtidigt att han 
hade önskat vissa ”modificationer”. Mer precist handlade det om en variant av 
Pehrssons motion som innebar att domkapitlen skulle ges rätt att överlåta verk-
ställandet av varningsgraderna åt kontraktsprosten på makarnas hemort. Hem-
mahörande i Härnösand hävdade han att: ”I mitt vidsträckta stift är detta oftast 
rent av nödvändigt”.941 Bergman instämde förvisso med de ledamöter som an-
såg att det var ”ett hälsosamt tvång” för oeniga makar att inställa sig inför 
domkapitlet för att varnas, men riktade sin kritik mot att det var ett orättvist för-
farande som drabbade högst olika beroende på om makarna bodde nära eller 
långt avsides stiftsstaden. Med biskopens betraktelsesätt rymde den påtalade 
geografiska orättvisan även en könsaspekt:  
 

Om man då besinnar, att de [oeniga makarna] då ofta måste gå denna 
långa väg, blir det rent av en grymhet att ålägga dem att infinna sig i 
Dom-Capitlet, helst den ena parten, vilket ofta är fallet, är helt och hållet 
oskyldig. Vanligen är det kvinnan. Hon har kommit denna långa vägen, 
men icke mannen, och således har icke någon varning kunnat ske. Andra 
gången de blivit kallade har det gått på samma sätt, Detta är dock oer-
hört för den lidande parten. Först då de tredje gången inkallas, har Dom-

––––––––– 
940   Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm, åren 1853 och 

1854, sjunde samlingen, 1:sta avdelningen: Lagutskottets memorial, Utlåtanden och Betänkanden, s. 
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Capitlet rättighet att begära Konungens befallningshavandes handräck-
ning, om någon icke vill infinna sig.942  

 
Bergmans kritik mot varningsgraderna utgick från de svåra förhållandena i 
geografiskt vidsträckta stift som till exempel Härnösand och Västerås. Flera le-
damöter hade påtalat problemen tidigare och instämde återigen. Med argumen-
tet att problemen enbart gällde vissa stift anförde emellertid Professor Bring att 
det borde räcka med vissa undantagsbestämmelser för dem, och det inte var 
nödvändigt att anta den föreslagna författningen som gällande för hela landet. I 
bemötandet av denna kritik menade motionären att domkapitlet i Härnösands 
stift redan hade tillfrågat Kungl. Maj:t om att få införa en undantagsregel som 
gav domkapitlet möjlighet att delegera varningsgraden till kontrakten, men att 
något beslut inte fattats. Vidare framhöll han att problemet inte var unikt för 
specifika stift, utan av mer generell könskaraktär: ”Det tryckande i själva saken 
drabbar nu alltför olika de båda makarna, att det bör få fortgå”.943  

I borgareståndet kritiserade även ledamoten Henschen lagutskottet för att ha 
avslagit den ”lilla förändring” som han menade att motionen skulle medföra. 
Med utgångspunkten att domkapitelvarningen enbart var ”ett medel att plåga” 
oeniga makar borde den försvinna helt, hävdade han. Henschen kritiserade 
även lagutskottets äktenskapssyn för att inte ha något stöd i Bibeln. Argumentet 
som han anförde var att: ”Äktenskapet fanns före christendomen, och formen 
därför är endast en borgerlig inrättning”.944 Trots sin betoning av att äktenskapet 
var en civil institution, ville Henschen uttryckligen inte väcka någon motion i 
ämnet med motiveringen att ”nationen ännu icke är mogen för en sådan åsikt”. 
Huruvida han hade rätt går naturligtvis inte att avgöra. I samtiden debatterades 
äktenskapet livligt på det litterära fältet genom romaner som Fredrika Bremers 
”Hertha” och C J L Almqvists ”Det går an”, följt av intensiva och ibland såriga 
debatter.945   

Sannolikt påverkade denna tämligen radikala litteratur och debatt många 
människors syn på äktenskapet, och i synnerhet kvinnans ställning inom det-
samma. Inte minst tycks de ha utgjort ett viktigt bränsle för reformivrare i de 
kommande emancipationsdebatterna vid slutet av sekelskiftet. Men med tanke 
på hur adelns motion rörande införandet av civiläktenskap togs emot ett par 
riksdagar tidigare tycks i vart fall inte riksdagsledamöterna ha varit särskilt 
mogna för tanken vid seklets mitt.  

––––––––– 
942   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1854. Fjärde bandet. 

Stockholm, 1854, s. 315 f.  
943   Prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1854, fjärde bandet, Stockholm, 

1854, s. 316 f.  
944   Protokoll hållna hos vällovliga borgareståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 

1854. Andra bandet. Stockholm, 1854, s. 811.  
945   Se till exempel Hellsten, 1951; Liliequist, 2001; Lindstedt Cronberg, 2009.  
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Inte heller hade tanken på att avskaffa domkapitlets varningar av oeniga 
makar mognat fullt ut i ståndsriksdagen, trots att ledamöterna debatterat försla-
get under flera decennier. Som vi sett ovan fanns det förvisso ett visst stöd i 
riksdagen för Olof Pehrssons kompromissförslag om att i vissa fall låta kon-
traktsprosten överta domkapitlets mandat att varna oeniga makar. Viljan att be-
hålla domkapitlets varningsgrad – som ”en återhållande kraft emot lättsinnets 
hänförelser” – var emellertid starkare, och de flesta valde att rösta i linje med 
lagutskottets betänkande, mot ett bifall till förslaget.946  

…beredande kvinnan i alla avseenden ett rättvist skydd 
– mot 1860 års förordning 
Vid riksdagen 1859–60 restes en motion av Per Staaf947, medlem i borgarståndet 
och liberalt sinnad jurist. Staafs motion och den politiska hanteringen av den 
har tidigare analyserats av Marie Lindstedt Cronberg. Hennes analys baseras 
emellertid inte på Staafs motion i sin helhet, utan på den förkortade version av 
motionen som infogats i lagutskottets betänkande, där stora delar av innehållet 
exkluderats. För att öppna upp för andra tolkningsmöjligheter och en djupare 
förståelse finns det således anledning att undersöka motionen i sin helhet.  

Motionen som Staaf lämnade in var i hög grad konstruerad utifrån tre ex-
empel på hur mäns maktmissbruk i äktenskap kunde ta sig uttryck, och följakt-
ligen lika många exempel på gifta kvinnors utsatthet under husbondeväldet och 
den rådande lagstiftningen. Motivet som Staaf själv uppgav till sina tre exem-
pel, eller varför han tecknade en tredelad tavla av ”äktenskapsolyckor” var att 
de fordrades för att göra den mörka, men sanna, bilden ”komplett”. Utifrån en 
läsning med klass som analytiskt redskap går Staafs exempel att tolka som 
”klassade”, det vill säga som klasspecifika uttryck för hur mäns missbruk av 
husbondemakt och misshandel av hustrur konstruerades. I motionens inledning 
fastslog Staaf i positiv ton att det skett viktiga förändringar och förbättringar på 
lagstiftningsområdet i Sverige under senare år, som medfört ett ”mildrande av 
onödig stränghet”. I detta reformarbete fanns dock ett undantag. Lagen om äk-

––––––––– 
946   Bihang till rikets ständers protokoll, 1853 & 1854, 7 samlingen, 1 avd., 4 häftet, Lagutskottets be-

tänkande, No. 21, 1854, s. 14; Bihang till rikets ständers protokoll 1853 & 1854, 7 samlingen, 1 avd., 
32 häftet, 1854, Lagutskottets memorial, no. 60, s. 2. 

947   Pehr Staaf (1819–1888) var jurist och verksam i yrket ungefär 20 år, som bl. a brottmålsdomare, 
innan han utsågs till häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga. Efter en tid som ledamot och ordfö-
rande av Gävleborgs landsting valdes han som ledamot i borgarståndet 1859–60 och som representant 
för Härnösand 1862–63, för Hudiksvall 1865–66 och därefter som ledamot av riksdagens andra kam-
mare åren 1867–70, 1873–75 och 1877–78. Staaf var nära lierad med det moderat-liberala borgar-
ståndspartiets ledare Murén och deltog i bildandet av det ministrella partiet 1867. Staaff har bland an-
nat beskrivits som ”liberal” i sina åsikter, frihandelsvänlig och som en politiker vars syn på civil- och 
kriminallag präglades av ”liberala och humana idéer”, Svenska män och kvinnor, Biografisk uppslags-
bok 7, 1954, s. 161.  
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tenskapsskillnad hade undgått reformer och kvarstod därför oförändrad och 
föråldrad:  
  

 [d]en [lag] som, mest hänvisande till längesedan förgångna barbariska 
tidevarv […] den [lag] varigenom en stackars kvinna, fastkedjad vid en 
rå, utsvävande och supig, våldsam eller blott slösande man, är ur stånd 
att göra något för att skydda sig själv från misshandlingarna, samt att för 
sig och sina barn rädda något av den förmögenhet hon i boet infört; eller 
i händelse hon ej infört någon, att av mannens stundom betydliga arbets-
förtjänst erhålla något bidrag till sitt och barnens underhåll och und-
komma det ofta befintliga tvånget att skaffa föda åt sin eländige make.948  

 
För att legitimera sin föreslagna lagändring förpassar Staaf den nuvarande la-
gen till ett barbariskt förflutet och kan på så sätt kritisera den som förlegad, 
otidsenlig och ovärdig ett civiliserat samhälle. Staafs retoriska strategi var inte 
ovanligt förekommande bland samtidens reformatorer i deras försök att argu-
mentera för förändringar av lagstiftningen. Den internationella historiska forsk-
ningen har bland annat visat att den feministiska retoriken rörande hustrumiss-
handel ofta utgick från berättelser om civilisationen där exempelvis Kvinnans 
juridiska ställning i ett land ansågs vara en avspegling av landets civilisations-
grad. Både hustrumisshandel och lagar som var otillräckliga för att skydda 
kvinnor från mäns våld kunde därmed konstrueras som kvarlevor från en bar-
barisk tidsålder och som en antites till den moderna civilisationen.949  

Inbäddad i idén om framsteg och utveckling låg också idéer om degenera-
tion, mänskligt förfall och civilisationens undergång, som Staaf – och andra re-
formivrare före honom – implicit anspelade på i sina krav på en lagändring. En 
lag som förhindrade hustrur från att flytta ifrån våldsamma män under rätte-
gången ställde inte enbart hustrurs hälsa och liv på spel, utan även barnens fost-
ran, äktenskapet, hushållet, samhällsordningen, och ytterst civilisationen. Hust-
rumisshandel var en kraftfull symbol för underordningen av kvinnor i samhäl-
let, och därmed för mäns makt, överordning och maktmissbruk. Symbolen an-
vändes invävd i retoriken och kopplades till civilisationstanken för att skambe-
lägga politiker ur de övre samhällsskikten och pressa dem till reformer.950      

De former av manligt maktmissbruk som Staaf uppehöll sig vid i motionens 
första exempel på hustrurs utsatthet under husbondeväldet överensstämde med 
1810 års förordning om skilsmässa där de sammanfattades i den skilsmässo-
grundande kategorin ”fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag”. Trots att de tre 
kriterierna inkluderades i en och samma kategori gjorde motionären en distink-
tion mellan en husbonde(o)manlighet som var ”rå, utsvävande och supig” och 
––––––––– 
948   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Stockholm, 1860, No. 180, s. 368.    
949   Se t. ex. Aitken, 2007, s. 115 f.  
950   Se t. ex. Aitken, 2007, s. 115 f. 
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en som var ”blott slösande”. Gränsdragningen kan tolkas dels som ett uttryck 
för två olika (o)manlighetskonstruktioner, och dels som ett uttryck för att ex-
emplen ur verkligheten inte självklart överensstämde med lagens kategori-
seringar – som i det här fallet fordrade att alla kriterier (fylleri, slöseri och 
våldsamt sinnelag) skulle föreligga samtidigt för att vara grund för skilsmässa. 

I kontrast till motionens representationer av aktiva (o)manligheter konstrue-
rade Staaf hustrur som utsattes för mäns maktmissbruk som passiva, hjälplösa 
och därmed värdiga offer – ”ur stånd att göra något för att skydda sig”. Att 
kvinnan gjordes till offer var således inte hennes egen förskyllan, utan struktu-
rellt betingat genom en lagstiftning som kedjade fast henne i ett olyckligt äk-
tenskap, likt en ofri slav under sin herre. Det är rimligt att anta att Staafs kon-
struktion av misshandlade hustrur som hjälplösa offer kan ha haft en grund i 
hans egna erfarenheter från domaryrket, där han sannolikt mött flera exempel 
på kvinnors utsatthet i äktenskapet. Att framställa hustrur som offer var sanno-
likt också en diskursiv strategi från Staafs sida, för att undvika en skuldbe-
läggande retorik som inte sällan helt eller delvis förlade ansvar och skuld för 
mäns fylleri, slöseri och våld på hustrur.951 I Staafs scenario av hur det kunde se 
ut inför domstolen framträder dikotomin än tydligare:  

 
[k]vinnan nedtryckt av misshandling, svält, arbete och nattvak, mannen 
försupen och rå, kvinnan fruktande och rädd, mannen fräck och våld-
sam.952  

 
Trots att förtrycket av hustrur här uttrycks i passivform är det tydligt att det är 
mannen som är det aktiva subjektet bakom förtrycket, och som genom miss-
bruket av sin husbondeposition och med alkoholen som bränsle trycker ned sin 
hustru. Som vi sett både i avsnittet om tidigare forskning och i fallen ur praxis 
överensstämde bilden av den misshandlade hustrun som ett passivt offer dock 
inte alltid med verkligheten. Ibland motsatte sig kvinnor mäns våld aktivt, och i 
synnerhet inom arbetarklassen där hustrur förväntade sig konfliktfyllda äkten-
skap drog de sig inte för att själva använda fysiskt våld och slå tillbaka mot 
våldsamma makar.953 Men att framställa misshandlade hustrur som passiva och 
hjälplösa offer utan handlingsmöjligheter var ett sätt för reformivrare och femi-
nister att väcka sympati och kräva skydd för gifta kvinnor genom att rikta upp-
märksamhet på mäns missbruk av husbondemakten.954 Ett sådant diskursivt of-
fergörande av kvinnor har inte enbart tolkats i negativa termer av historiker, 

––––––––– 
951   Se t. ex . Tomes, 1978, s. 339 f.; Lambertz, 1990, s. 28; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 96 f.  
952   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Stockholm, 1860, No. 180, s. 368. 
953   Se t. ex. Ross, 1982, s. 575–602; Gordon, 1989, s. 274 f.   
954   Se t. ex. Gordon, 1989, s. 276; Lambertz, 1990, s. 28; Clark, 1992; Nadelhaft, 1995; Scott C. 2000.  
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utan även som en förutsättning för de emancipationsreformer som följde under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.955  

Det våld som riktas mot hustrur i Staafs första exempel är både av fysiskt 
och ekonomiskt slag. Därmed kritiserade Staaf inte enbart skilsmässolagen för 
att försvåra för misshandlade hustrur att skiljas, utan även hustrurs avsaknad av 
en juridisk rätt att förvalta sin egendom och sina inkomster. Vid giftermålet 
övergick kvinnans egendom och hennes dispositionsrätt över den till mannen. 
Mannen hade dessutom makt att bestämma över sin hustruns inkomster. Så 
även om pengarna rann ur makens händer fanns det inte mycket en hustru kun-
de göra för att skydda sig och eventuella barn mot hans slöseri. 

Motionen knyter an till en framväxande feministisk diskurs, som bland an-
nat kom till uttryck i samtida och parallella politiska diskussioner i ståndsriks-
dagen om till exempel ogifta kvinnors arvsrätt och myndighet, samt den gifta 
kvinnans egendomsrätt. Den senare framträder i Staafs skildring av domstolens 
svar till en ”förfördelad och misshandlad” hustru:  

 
’Nej, du får ej skiljas, du får ej något underhåll, du får icke heller rädda 
dina tillhörigheter, du får ej fly det hus, där du och dina barn misshand-
las. Du skall tvärtom återvända dit medan de tidsödande formaliteterna, 
dem vår visa lag fordrar, fortgå och medan de flera rättegångar handläg-
gas, vilka äro erforderliga för att bereda dig rättighet till äktenskapsskill-
nad; ha blott tålamod det är en god dygd. Sedan du efter att förgäves ha 
haft din man inför församlingens präst, förgäves låtit honom varnas inför 
Consisthorium, ytterligare mot honom vunnit tre rättegångar å rad, så 
kan du, derest då du ännu lever, några år härefter påräkna – icke genom 
min åtgärd, men genom Kongl. Nåd – befrias från vidare misshandlingar 
och undfå skilsmässa’.956 

 
Genom domarens föregivna svar framträder Staafs komplexa kritik av lagen 
och dess konsekvenser för misshandlade hustrur. I en ironisk vändning beskrivs 
lagen som underordnar hustrur som ”vis”, och hustruns uthärdande av miss-
handlingarna under det omständliga varningsförfarandet som en dygd och ärbar 
egenskap. Indirekt skymtar således också en kritik av rättstillämpningen, samt 
de normer för kvinnlighet och äktenskap som bidrog till att underordna miss-
handlade hustrur ytterligare.  

Jämte det första exemplet som beskrev den hopplösa situationen för hustrur 
som tvingades leva med våldsamma, supande och slösande makar gav Staaf yt-
terligare ett exempel. Detta, hävdade han, var hämtat ur ”andra familjer visser-
ligen lyckligare än de nyss skildrade”. Vad som gjorde familjerna i det andra 

––––––––– 
955   Se t. ex. Hammerton, 1992;  Scott C., 2000. 
956   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860, Stockholm, 1860, s. 369.  
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exemplet ”lyckligare” sägs inte uttryckligen. Men vid en jämförelse med det 
första exemplet tycks det vara just avsaknaden av fysiskt våld som avses, och 
som görs till det avgörande kriteriet. Här ”inskränker sig” nämligen ”mannens 
brottslighet” till att:  

 
[h]an förskingrar den gemensamma förmögenheten, eller vad som infly-
ter av hans lön eller arbetsförtjänst, eller lever i lättja och låter hustrun 
underhålla boet, men emellertid skuldsätter dem gemensamt, måhända 
blott för att tillfredsställa sin passion för spel eller spirituosa, måhända 
även för att, glömsk av ära och tro och sedlighet, offra på andra kvinnor, 
vilka han till hustruns skymfande ej sällan helt fräckt intager i huset, el-
ler i vilkas sällskap han icke skyr att offentligen visa sig, att icke räkna 
en mängd andra till hustruns förkrossande ämnade scandaler.957 

 
Tolkar vi Staafs exempel ur ett klassperspektiv kan den andra familjens relativt 
sett större lycka härledas till familjens sociala position, det vill säga att den till-
hörde de besuttna samhällsskikten – exempelvis den framväxande borgar-
klassen eller en välbärgad bondeklass. Oavsett vilken så knyts husbonde-
manligheten som kritiseras i den ”lyckligare” familjen till både en förmögenhet 
och en stadigvarande inkomst – till skillnad från arbetarklassmannen i det för-
sta exemplet vars försörjningsvillkor framstår som mer osäkra och ojämna. Ut-
ifrån sin besuttna position beskrivs borgarklassmannens missbruk av den eko-
nomiska makten i äktenskapet i termer av ”förskingring” och ”skuldsättning”, 
medan den omanlige maken i arbetarklassfamiljen beskrivs som en ”slösande 
man”. När mannen ur borgarklassen skuldsätter sig och sin familj kopplas det 
inte till ett ekonomiskt nödtvång i Staafs exempel. Det är inte fattigdom eller 
ekonomisk knapphet som utgör bakgrunden till lånen och de ekonomiska pro-
blemen som följer, utan mannens bristande karaktär och hans ”passion” – för 
spel, alkohol eller ”andra kvinnor”.  

Av de uppräknade passionerna var det i synnerhet alkoholen som konstrue-
rades som ett pregnant problem i samtiden. De folkliga dryckesvanorna kritise-
rades allt hårdare och blev alltmer omdiskuterade i det tidiga 1800-talets sam-
hällsdebatt. I Sverige var det landsbygdens obesuttna som hamnade i fokus och 
fick representera den farliga, oregerliga och oönskade dryckeskulturen, enligt 
Marklund. Detta folkliga alkoholbruk kopplades samman med en mängd andra 
sociala problem och hotbilder och urskiljdes sedermera också som en alltmer 
distinkt och destruktiv kraft i den dåtida äktenskapsdiskursen.958  

I Staafs exempel på hur ”äktenskapsolyckorna” tog sig uttryck i borgarklas-
sen framträder emellertid att alkohol, spel, dobbel och äktenskaplig otrohet be-

––––––––– 
957   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860, Stockholm, 1860, s. 369 f.  
958   Marklund, 2004, s. 142 och där anförd litteratur.  



 289

traktades som reella hot även mot borgerskapsmanligheten och den borgerliga 
familjen som stabilt samhällsfundament. De uppräknade passionerna hotade 
förvisso även andra män och manligheter än borgarklassens, men som David 
Tjeder visat fanns det i samtiden en särskilt stark oro bland borgerskapet för att 
även deras män skulle ansättas av såväl frestelser utifrån som pockande passio-
ner inifrån, och därmed inte kunna leva upp till de förväntningar och krav som 
fordrades för att de skulle kunna motsvara deras nyvunna position som sam-
hällsbärande maskulinitet. I det borgerliga manlighetsidealet var ”karaktär” ett 
centralt begrepp som handlade om att behärska sina känslor och impulser.959  

Det fysiska våldet är frånvarande i Staafs konstruktion av den ”fallne bor-
gerlige mannen”. Ett mer subtilt och psykiskt våld framträder där den borgerli-
ge mannen ”sårar” och ”skymfar” sin hustru både i det privata och i det offent-
liga. När han drar hem älskarinnor i makarnas gemensamma hem degraderar 
han hustrun i hennes position som maka och husmor, och när han visar upp sig 
med dem i offentligheten skapar han ”skandaler” som drar social skam över 
hustrun men också över familjens och släktens anseende: ”hustrun ser och kän-
ner allt, hennes släkt likaså, men intet kan därvid göras”.960  

Trots att Staaf konstruerade hustrur som offer och män som ”brottslingar” 
tillskrevs de maktmissbrukande männen ur borgerskapet inte helt igenom brott-
slingens status. I konstruktionen av ”den fallne borgerlige mannen” fanns det 
en öppning genom vilken han i viss mån kunde betraktas som ett offer för sitt 
eget fall, ned i omanlighet:  

 
[v]id utmätning, påfordrad av den värdshusvärd eller krögare, vars käl-
larsal lockat mannen från hemmet, eller av dem, som förskjutit de me-
del, varmed han underhållit den lösaktiga kvinna, som förmått honom att 
försumma sin hustru, skövlas boet och borttagas ofta de nödvändigaste 
husgeråden för den utarbetade och förgråtna hustrun, och i och med det-
samma de sista resurserna till underhållande av de gemensamma bar-
nen.961  

 
Vid en närläsning framträder att ”den fallne borgerlige mannen” ingalunda till-
skrivs hela ansvaret för den situation han försatt sig och sin familj i. Snarare 
lyfter Staaf fram krögare, långivare och lösaktiga kvinnor som ansvariga för att 

––––––––– 
959   I konstruktionen av borgarklassmanligheten spelade hemmet och familjen en viktig roll, vilket 

medförde att förmågan att vara en god make och far var central för förståelsen av vad som utgjorde 
en manlig man. Den omanlige mannen blev följaktligen han som inte kunde behärska sina känslor, 
och inte kunde stå emot yttre frestelser, utan söp, ägnade sig åt spel, misshandlade sin hustru och var 
ett dåligt föredöme för sina barn., se t ex Tjeder, 2006, s. 48–76, samt 2003, 2004; Berglund, 2007.  

960   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860, Stockholm, 1860, s. 369 f.  

961   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860, Stockholm, 1860, s. 370.  
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ha dragit ned mannen till omanlighet. Genom att förlägga ansvaret på andra ak-
törer som ”lockat mannen från hemmet” och ”förmått honom att försumma sin 
hustru”, kan den borgerlige mannen till skillnad från arbetarklassmannen från-
skrivas ansvar och framställas som ett offer – inte enbart för sina inre drivkraf-
ter och begär, utan också för yttre frestelser och påtryckningar som en omora-
lisk omgivning utövar på honom. Hustrun framställs även i detta exempel som 
ett oklanderligt offer för sin omanlige make, hans karaktärsbrister och missbruk 
av sin husbondeposition. Inget spår skymtar av diskurser som konstruerar mäns 
fylleri och våld som en konsekvens av hustrurs bristande lydnad eller försum-
made hushålls- och äktenskapsplikter.962  

I Staafs tredje exempel är det de fingerade äktenskapsbrotten som sätts i fo-
kus. Fingerade äktenskapsbrott, eller fingerade skilsmässor, konstruerades som 
ett problem även under tidigare riksdagar, men främst utifrån prästerskapets 
perspektiv och främst i relation till de farhågor som restes över vad en uppmju-
kad skilsmässolag skulle medföra i form av ökade skilsmässor. I Staafs exem-
pel, däremot, vänder han på problematiken och argumenterar istället för att det 
är de nuvarande ”ofullständiga äktenskapsskillnadslagar[na]” som frambringar 
fingerade skilsmässor, och som därmed bör ändras. Med teaterscenen som me-
tafor – och utifrån en bild av adelsmanligheten som ytlig, konstlad och otillför-
litlig963 – beskriver han hur fingerade äktenskapsbrott iscensätts genom att lagen 
kringgås, och framförs som ”skändliga komedier”:  

 
[i] vilka tillställda eller diktade äktenskapsbrott utgöra intrigen, däri 
mannen och en därtill lagd kvinna åtagit sig huvudrollerna, däri tvänne 
lagda vittnen utföra de viktiga birollerna och därav den sorgliga slutsce-
nen spelas inför domaren, i närvaro av en skandallysten publik, – i san-
ning härliga skådespel […] i vilka, till råga på allt, förtvivlan understun-
dom bringar en olycklig hustru att påta sig en äktenskapsbryterskas 
skändliga roll.964  

 
Här, precis som i de övriga två ”tavlorna” som Staaf tecknat i motionens exem-
pel, är det hustrun som är det största offret. Även när hon begår äktenskapsbrott 
genom att vara otrogen sin man konstrueras hon som ett offer, genom att hon 
tvingas till det – av olycka, förtvivlan och en sträng skilsmässolag.965 Iscensatta 

––––––––– 
962   Se t. ex. Rowbotham, 2000, s. 61. 
963   Tjeder, 2003, s. 159–164.  
964   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860, Stockholm, 1860, s. 370. 
965   Att Staaf väljer att framställa hustrun som den otrogna parten kan ha berott på att det oftare var just 
hustrun som vid rannsakningar inför rätta bevisligen hade begått hor i äktenskap. Åtminstone är det ett 
av Marja Taussi Sjöbergs resultat i hennes studie av skilsmässor i Norrland under 1800-talet. Däremot 
var det oftare mannen som övergav hemmet med vilja, menar hon, med påföljd att hustrun yrkade på 
skillnad, Taussi Sjöberg, 1986, s. 77.  
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äktenskapsbrott i syfte att tilldömas skilsmässa förekom dock inte enbart inom 
överklassen.966 Exemplen som ges i den tidigare forskningen pekar emellertid 
på att det var i de högre samhällsskikten som strategin var vanligast förekom-
mande. För det första hade de tillräckliga resurser och kunskaper om lagen för 
att kunna kringgå den, och för det andra ville de ogärna ställa ut sina äkten-
skapliga problem till offentligt beskådande. Därför sökte de mer diskreta sätt 
att skiljas, om båda makarna var överens.967  

Staaf konstruerar således äktenskaplig oenighet, eller ”äktenskapsolyckor”, 
som ett problem som förekommer i samtliga samhällsklasser, men som delvis 
tar sig olika uttryck beroende på vilken (o)manlighet som står i förgrunden, och 
vilken typ av hustrumisshandlare som står i fokus. Den klassbaserade beskriv-
ningen av ”äktenskapsolyckor” kan tolkas som ett uttryck för de erfarenheter 
Staaf tillägnat sig av äktenskaplig oenighet som domare. Den kan också tolkas 
som en retorisk strategi för att få de övriga ledamöterna att inse att mäns miss-
bruk av husbondemakten och hustrurs utsatthet för den existerade inom samtli-
ga samhällsklasser, och att en förändring av skilsmässolagen var av allmänt in-
tresse och inte enbart ett särintresse för ett fåtal. Det handlade om att övertyga 
de övriga ledamöterna om att hustrumisshandel var ett klassöverskridande pro-
blem, men samtidigt utifrån en förståelse av att ”misshandlingarna” tog sig 
skilda klasspecifika uttryck.  

I den avslutande delen av motionen kritiserar Staaf lagarna om oenighet och 
skilsmässa genom att knyta an till samtidens debatter om slaveriet i Amerika, 
och genom att jämföra kvinnans situation i äktenskapet med slavens:  
 

Vi ömma för de lidanden som negrerna utstå under slavpiskan, men är 
detta på något vis värre, än vad, som ofta faller på en svensk hustrus 
lott? Nej, långt därifrån. Slaven är, så att säga, ofta född till lidande och 
väntar sig ej bättre, den olycklige. Hustrun däremot hoppas ett samliv, 
förljuvat av kärlek och frid; hon väntar skydd och hjälp av sin make.968   

 
När Staaf jämför svenska kvinnors situation i äktenskapet med det amerikanska 
slavsystemet är syftet sannolikt inte att kritisera ett humanistiskt ”ömmande” 
för de förtryckta slavarna, utan snarare att kritisera frånvaron av ett sådant öm-

––––––––– 
966   Christine Bladh framhåller att det förekom både kvinnor och män ur andra samhällsklasser som 
begick horsbrott och förlöpte hemmet, men att domstolsförhandlingarna då var helt annorlunda än när 
makar ur överklassen figurerade inför rätta, Bladh, 2003, s. 23; Taussi Sjöberg ger exempel från 1800-
talet på hur antingen mannen ensamt eller båda makarna i gemensam överenskommelse kunde fingera 
både hor, egenvilligt övergivande eller oenighet för att tilldömas skilsmässa. Hon finner också att de 
män som arrangerade hor för att få ut skilsmässa i regel var ”finare” män, utan att vara direkt förmög-
na, såsom löjtnanter och kaptener, Taussi Sjöberg, 1988, s. 103 ff.  
967 Bladh, 2003, s. 22 f., s. 27; Taussi Sjöberg, 1988, s.103 ff. 
968   Bilagor till vällovliga borgareståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860, Stockholm, 1860, s. 371. 
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mande för svenska hustrur. Med slavpiskan som metafor, och det lidande som 
framväxer under maktrelationen mellan slaven och hans herre, symboliserat 
genom piskan, tvånget, ofriheten och det fysiska våldet ansluter Staaf till en då-
tida feministisk diskurs som kritiserar kvinnors underordnade position som 
ovärdigt ett civiliserat och kristet samhälle.969       

Lagutskottets betänkande över Staafs motion om  
skillnad i äktenskap 
Staafs motion väckte lagutskottets gillande, som till stor del formulerade sitt 
betänkande i överensstämmelse med motionens syften. Lagutskottet motsatte 
sig emellertid motionärens yrkande på att en helt ny lag om äktenskapsskillna-
der – i linje med lagkommitténs och lagberedningens tidigare nämnda förslag 
till civillag – skulle antas. Sina förbehåll motiverade lagutskottet dels med att 
ämnet borde behandlas med försiktighet och dels med att flera av Staafs före-
slagna stadganden redan återfanns i den gällande lagstiftningen. Däremot ansåg 
lagutskottet att det fanns ett behov av att ändra lagen i enlighet med motionens 
förslag gällande stadganden om ”hat och bitterhet” emellan makar.970 I likhet 
med motionären ansåg lagutskottet också att det skulle vara en rättighet att an-
söka om skilsmässa vid domstol på grund av fylleri, slöseri och våldsamt sinne-
lag, och inte vara avhängigt Kunglig Majt:s nåd. Utifrån en tämligen sekulari-
serad och romantisk syn på äktenskapet argumenterade lagutskottet enligt föl-
jande:  

 
Då såsom ovan blivit antytt, äktenskapets väsende består i den inbördes 
kärlek, aktning och förtroende, som emellan äkta makar bör råda, följer 
ock därav, att när dessa känslor är utsläckta, då är ock faktiskt äktenska-
pet upplöst; och varför då behålla namnet på det, som ej längre är sak? 
Varför vårda skalet, då det inre endast är aska? Ett sådant yttre tvång 
vore då icke allenast utan ändamål: det vore även rättskränkande och för 
samhällsordningen störande. Ty äktenskapet blev därigenom, för att be-
gagna ett uttryck av Lag-Kommittén ’förvandlat till en straffanstalt’, och 
exemplet verkade som en pestsmitta så väl å övriga samhällsmedlemmar 
som i synnerhet å barnen, å vilkas sinnen de första intrycken verka med 
en livlighet, som ofta bestämmer den moraliska halten av hela deras lev-
nad. Men om den yttre sammanhållningen av äktenskapet under antydda 
förhållanden är en rättskränkning, så blir därav en given följd att äkten-

––––––––– 
969   Se t. ex. Shanley, 1981; Hamilton, 2001; Aitken, 2007.  
970   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 9 f.  
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skapets upplösning då även bör vara en rättighet och icke göras beroen-
de av nåd eller konungens dispens.971      

 
Lagutskottet satte sålunda barnen och deras fostran i förgrunden för förslaget 
att göra skilsmässa till en rättighet för makar vars äktenskap präglades av fylle-
ri, slöseri och våld. En sådan lag skulle alltså inte enbart vara till makarnas 
fromma, enligt lagutskottets förståelse. I förlängningen skulle den bli ett skydd 
för hela samhället, mot den ”pestsmitta” som olyckliga äktenskap ansågs spri-
da. Likafullt var det inte fråga om att omvandla alla skillnadsgrunder i 1810 års 
förordning från en nåd till en rättighet. Att en av makarna blivit dömd till livs-
tids fängelse, fallit i galenskap eller stämplat mot den andra makans liv, var ex-
empel på skilsmässogrunder som skulle kvarstå under det kungliga dispensför-
farandet.  

För att säkerställa att inget äktenskap upplöstes på oegentliga grunder, innan 
det var ”till sitt inre väsende […] upplöst”, betonade lagutskottet betydelsen av 
en materiell bevisföring vid rannsakningen inför domstol samt att varningsför-
farandet skulle bevaras. I betänkandets andra del argumenterade lagutskottet 
dock för en förändring av proceduren, som bedömdes vara ”i hög grad olämp-
lig och föråldrad”. Lagutskottets kritik riktade sig bland annat emot att makarna 
behövde genomgå hela fem varningsgrader innan de kunde tilldömas skillnad 
till säng och säte. Vidare motsatte de sig att denna tillfälliga separation inte var 
tidsbestämd, utan i praktiken kunde göras hur kort eller lång som helst. Lagut-
skottets ambition var att förenkla vägen till skilsmässa vid dryckenskap, slöseri 
och våldsamt sinnelag, samt vid stridighet i lynne och tänkesätt hos bägge ma-
karna.972 Lagutskottet tycks också ha tagit intryck av den utdragna diskussionen 
om en frånflyttningsrätt för makar under varningsförfarandet som fortgått sedan 
1828–29 års riksdag. Betänkandet tog sin utgångspunkt i våldsutsatta hustrurs 
situation, och betonade även behovet av ett besöksförbud under tiden för skill-
naden till säng och säte. Syftet med ett sådant förbud var att förhindra att:  
 

[e]n våldsam man [gavs] det yppersta tillfälle att under hela denna tid 
fortsätta sin misshandling av en svag och värnlös hustru.973  

 
Förslaget att ta bort varningen inför domkapitlet och bötesförfarandet inför 
domstol innebar i praktiken att domstolen skulle kunna döma till skillnad till 
––––––––– 
971   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 9 f.  

972   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 11.  

973   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 12.  
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säng och säte tidigare, och därmed göra det möjligt för våldsutsatta hustrur att 
fortare undkomma våldsamma makar. Lagutskottets ambition att förenkla vä-
gen till skillnad till säng och säte var dock inte liktydig med att de ville förkorta 
eller snabba på processen mot definitiv skilsmässa.974 Med argumentet att tiden 
var ”en självprövningens väckare” föreslogs att det förkortade varnings-
förfarandet skulle kompenseras med att tiden för skillnad till säng och säte lag-
fästes till ett år.975 Tidigare, i praxis, hade den varierat från en månad till flera 
år, men oftast 3, 2 eller 1 år.976  

I argumenten för ett slopande av varningen inför domkapitlet framhöll lag-
utskottet att den både var onödig och olämplig. Bland annat kritiserades förfa-
randet inför domkapitlet för att vara en föråldrad kvarleva av kyrkotukten. Ge-
nom en distinktion mellan varningsgraden som en del av en äldre kyrkotukt och 
som en nyare förberedelse för skilsmässa ansåg lagutskottet att kyrkolagens 
stadganden om domkapitelvarningen bar prägeln av ”en åsikt om kyrkans 
myndighet, som icke delas av vår tid”.977  

Lagutskottet menade vidare att domkapitelvarningarna ”i de flesta fall visat 
sig ingenting uträtta”, samt betonade de praktiska och pekuniära problem som 
resandet dit ofta innebar för i synnerhet sämre bemedlade och för den oskyldiga 
makan. För att ytterligare legitimera avskaffandet av domkapitelvarningen hän-
visade lagutskottet till att såväl lagberedningen, lagkommittén och 1846 års 
kyrkolagskommitté var av samma åsikt. I linje med den dominerande uppfatt-
ningen bland ständerna föreslog lagutskottet även att böterna som Giftermåls-
balken stadgade för oeniga makar skulle tas bort. Som motivering gavs att de 
snarare motverkade än främjade den enighet som åsyftades, samt att konse-
kvenserna av bötandet drabbade även den oskyldiga parten. 978   

Avslutningsvis lämnade lagutskottet ett förslag om besöksförbud för makar 
som tilldömts skillnad till säng och säte. Enligt detta fick makar inte besöka 
varandra under skillnadsåret. Om de ändå dristade sig att göra det kunde de be-
läggas med böter. Förslaget som var lag i flera andra länder hade, enligt lag-
utskottet, ”ett dubbelt ändamål”: 

 

––––––––– 
974   Jfr. Lindstedt Cronberg som hävdar att lagutskottets förslag syftade både till att förkorta och för-

enkla vägen till skilsmässa, Lindstedt Cronberg, 2009, s. 94.  
975   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 12.  

976   Nylander, 1961, s. 100; Enligt Nylander förekom också att oeniga makar tilldömdes skillnad till 
säng och säte tills vidare, det vill säga på obestämd tid tills de försonats, Nylander, 1961, s. 100.  

977  Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. 
Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lagutskot-
tets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 12.  

978   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 12 f.  
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[n]ämligen dels att ytterligare väcka makarna till besinning och dels att 
från våld och förolämpningar skydda den oskyldiga.979  

 
Så som lagutskottet formulerade sitt förslag om besöksförbud framträder den 
dubbelhet som präglade stora delar av debatten om äktenskaplig oenighet och 
våld under perioden. Å ena sidan syftade makarnas tillfälliga separation till att 
skapa lugn och behärskning, och därmed ånger och saknad som skulle leda 
dem till förbättring och försoning, samt till en fortsatt sammanlevnad. Å andra 
sidan var syftet med besöksförbudet att skydda våldsutsatta hustrur från mäns 
våld under skillnaden till säng och säte – i väntan på försoning eller definitiv 
skilsmässa. Värt att notera är att lagutskottet formulerade sitt förslag utifrån en 
tanke om att besöksförbudet skulle vara generellt och ovillkorligt för alla makar 
som tilldömdes skillnad till säng och säte – oavsett vad som låg till grund för 
domen.  

I lagutskottet reserverade sig ett par ledamöter mot betänkandet. Bland de-
ras motiveringar hördes bland annat att fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag 
ansågs vara alltför ”svävande” kriterier för att kunna ligga till grund för skils-
mässa vid domstol, och därför borde kvarstå under Kunglig Maj:t.s prövnings-
rätt.980 Ledamoten Olivecrona var en av de ledamöter som reserverade sig mot 
bägge delarna i utskottsbetänkandet. Bland annat hänvisade han till andra län-
ders lagstiftning och till statistik och hävdade att det var Preussens Allgemeine 
Land-Recht som var orsak till att landet hade sex gånger fler skilsmässor än 
Sverige, samt att det var ett exempel på varför lagutskottet inte borde underlätta 
skilsmässa mer än vad som redan gjorts genom 1810 års förordning.981 I den 
andra delen av Olivecronas reservation vände han sig emot lagutskottets förslag 
om att ta bort varningsgraden inför domkapitlet, bland annat med hänvisning 
till att de inte skulle betraktas som en inledning till skilsmässa utan ”utvägar att 
söka bringa makar till försoning”.982  

Även motionsställaren själv, Pehr Staaf, var en av utskottsledamöterna som 
reserverade sig mot betänkandet. Staaf vände sig emellertid inte mot betänkan-
det i sin helhet, utan enbart mot att lagutskottet inte godkänt och antagit hans 
förslag om en frånflyttningsrätt för våldsutsatta makar. Med syftet att ge en 

––––––––– 
979   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 

1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 13.  

980   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 14 f.  

981   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 17 ff.  

982   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lag-
utskottets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 23.  
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misshandlad maka rätt att flytta för att ”söka och vinna skydd mot vidare våld” 
föreslog han därför följande tillägg till giftermålsbalken: 

 
Nu kan så illa åtbäras, att man eller hustru, av vrede eller ondska, slå 
varandra blå eller blodiga, lama eller lytta; plikte då som i Missgernings-
balken skiljs. Förnyas det våld, äge då den misshandlade att från den 
brottslige flytta; anmäle dock förhållandet, för laga åtgärd, hos veder-
börande prästerskap och kronobetjänt. 983     

Ständernas diskussioner om lagutskottets betänkande 
över Staafs motion 1859–60  
Lagutskottets betänkande över Staafs motion diskuterades ingående i samtliga 
ständer under 1859–60 års riksdag. Vid röstningen i borgareståndet godkändes 
utskottsförslaget i sin helhet, utan att några ledamöter reserverade sig mot be-
slutet. Själva diskussionen över betänkandet präglades inte heller av några stör-
re meningsskiljaktigheter i borgareståndet, utan enbart av en del smärre åsikts-
skillnader i hur det skulle tolkas.984  

Om herremän och hustruligt högmod, besöksförbud och  
beskedliga bondgubbar – ur adelns diskussioner  
Som Lindstedt Cronberg visat fördes det däremot särskilt livliga diskussioner 
över utskottsbetänkandet inom adeln. Där kom både nyare, utmanande och äld-
re konservativa – men fortfarande giltiga – uppfattningar om äktenskap och kön 
till uttryck. I förgrunden för adelns debatt hamnade bland annat Staafs bild av 
hustrun som det oskyldigt lidande offret för mäns ”misshandlingar” vilken 
väckte skilda reaktioner bland ledamöterna. En del vände sig starkt emot bilden 
och hävdade tvärtom att det huvudsakligen var hustrur som var skyldiga till äk-
tenskapliga missförhållanden och därmed också till det våld de utsattes för av 
sina makar. Andra ledamöter menade däremot att det oftast var männen som 
var orsak till äktenskapliga missförhållanden. Diskussionen som i hög grad 
kom att handla om den hierarkiska ordningen inom äktenskapet tolkar Lind-
stedt Cronberg som ett exempel på att det fanns en öppning i det politiska sam-
talet i Sverige vid 1800-talets mitt för ett nytt tänkande om könsrelationen och 
om äktenskapet, samt en förändringsvilja som bland annat syftade till att för-
enkla vägen till skilsmässa för våldsutsatta hustrur. Diskussionen öppnade ock-

––––––––– 
983 Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. 

Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden betänkanden, Lagutskot-
tets betänkande no. 19, Stockholm, 1860, s. 27, min kursivering har gjorts för att markera vad som 
utgjorde förslaget till ny lagtext, till skillnad från den redan befintliga lagtexten i § 3 i  Giftermåls-
balkens 14 kap., Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734, (1981), s. 17 f.    

984 Protokoll hållna,hos vällovliga borgareståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Tredje bandet, Stockholm, 1860, s. 70–82.  
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så upp för en vidare debatt om relationen mellan makar och om äktenskapets 
grunder – som dels innehöll tankar om jämställdhet, men också konservativa 
krafter som ville upprätthålla och till och med inskärpa den äktenskapliga hie-
rarkin.985  

I det politiska samtalet om äktenskaplig oenighet och mäns våld mot hustrur 
flätades talet om äktenskap och könsrelationen ibland också samman med före-
ställningar om klass. Som när friherre Creutz återknöt till uppfattningen om att 
den sociala/klassmässiga sammansättningen av kyrkoråden gjorde dem olämp-
liga att hantera oeniga makar:   

 
[b]estående av några beskedliga bondgubbar på landet eller borgare i 
städerna, betvivlar jag ha nog insikter och förstånd, att till försoning 
återföra makar i allmänhet, allra minst sådana av en finare uppfostran 
och samhällsställning, där en sådan endräkt blivit bruten.986    

 
I konstrast till de lärda männen i domkapitlen framställer Creutz bönderna och 
borgarna i kyrkoråden som ointelligenta och inkompetenta, och därmed sämre 
rustade för att förmå oeniga makar att försonas. Därutöver antyder han att rela-
tionen mellan kyrkorådens ledamöter och de oeniga makarna de möter måste 
präglas av en hierarkisk relation, baserad på klass och status, för att kyrkorå-
dens medlande funktion ska fungera. Liknande klassbaserade föreställningar, 
sammanflätade med dikotomin land – stad, framträdde även i ledamoten Carl-
heim-Gyllenskjölds argument för ett bevarande av varningsgraden inför dom-
kapitlen. Enligt Gyllenskjöld hade kyrkoråden inte tillräckligt stort anseende i 
jämförelse med konsistorierna för att deras varningar skulle ha någon effekt på 
oeniga makar. Situationen skilde sig dock emellan land och stad. Han ansåg 
inte att problemet var så stort i Stockholm där det fanns både ”höga ämbetsmän 
och […] en mängd herremän bosatta”, som kunde väljas till kyrkoråden. I ”söd-
ra Sverige” där kyrkoråden bestod av enbart bönder var förutsättningarna att 
försona oeniga makar däremot sämre, menade Gyllenskjöld, och hänvisade 
även han till föreställningar om status och klass:  

 
Om nu en herreman, arrendator, officer eller rikare bonde skall framträ-
da inför kyrkorådet, som han anser ringare än sig själv, och där avhöra 
en hop enfaldiga yttranden, är det sannolikt att en sådan varning skall 
verka till försoning? Åtminstone vet jag intet exempel att sådan varning 
åstadkommit försoning mellan makar […].987 

 
––––––––– 
985   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 86–100.  
986   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 

1859–1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 104.  
987   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 

1859–1860, Nionde häftet, Stockholm, 1861, s. 69.  
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När det gällde förslaget att överlåta Kunglig Majt:s rätt att besluta om skils-
mässa på grundval av fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag till domstol hördes 
också argument baserade på föreställningar om klass. Med utgångspunkt i Sta-
afs motion och lagutskottets betänkande anförde exempelvis Nordenfelt att:  
  

Om en man super och slösar, kommer hem flera gånger i veckan beru-
sad, slår sin hustru, är orimlig mot sina barn, så att de icke sällan måste 
söka skydd hos grannarna, så är det hårt att icke vilja ändra lagen så 
mycket, att detta sorgliga förhållande lättare kan bliva annorlunda, än 
som nu är fallet. Man säger väl att i sådan händelse kan hos Konungen i 
nådeväg begäras skilsmässa. Ja, det är sant, men då dessa sorgliga för-
hållanden oftast inträffa hos den lägre delen av Svenska folket, hos arbe-
taren, torparen, mindre hemmansägare, hantverkare o.s.v., så är det icke 
någon lätt sak att få fram till K. M. en ansökan, helst mannen icke lärer 
underlåta allt hvad på honom beror för att hindra densamma.988  

 
Trots att Staafs motion konstruerade mäns fylleri, slöseri och våld som ett pro-
blem i samtliga samhällsklassers äktenskap möter oss här ändå den stereotypa 
hustrumisshandlaren som en råbarkad och ekonomiskt slösaktig suput ur de 
lägre klasserna. Det är utifrån denna stereotyp som Nordenfelt argumenterar för 
en lagändring och med vars hjälp han konstruerar lagförslaget som ett medel att 
upphäva inte enbart ”sorgliga förhållanden” i äktenskap i allmänhet, utan i de 
lägre klasserna i synnerhet, där hustrurs möjligheter att ansöka om skilsmässa 
anses särskilt svåra. Sålunda framstår den föreslagna lagändringen främst som 
en lösning på arbetarklasshustrurs problem.  

Beträffande utskottsförslaget att upphäva varningsgraden inför domkapitlet 
fanns både ett starkt motstånd och ett starkt stöd för förslaget inom adeln. Oli-
vecrona ville behålla varningen och argumenterade för att den var en del av 
kyrkotukten, som i sin tur var en central uppgift för kyrkan att utöva. Med hän-
visning till att samtliga motioner i ämnet från föregående riksdagar blivit ned-
röstade hävdade han vidare att det inte fanns något politiskt stöd för att var-
ningsgraden skulle slopas.989 

Flera ledamöter inom adeln vände sig även emot lagutskottets förslag om att 
en skillnadsdom till säng och säte skulle medföra ett ovillkorligt förbud för 
makar att besöka varandra under separationen. Det var dock inte besöksförbu-
det som sådant som kritiserades, utan snarare att det skulle vara ett generellt 
förbud för alla makar som dömdes till skillnad till säng och säte. Med föräldra-
kärleken som exempel på hur allmänt besöksförbud kunde bli problematiskt 
pekade ledamoten Tham på att lagen också skulle förhindra den ena föräldern 
––––––––– 
988   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 

1859–1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 106 f.  
989   Protokoll hållna hos häglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1859 

– 1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 114 f.  
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att besöka sina barn om de bodde hos den andra föräldern under skillnadstiden, 
även om de var sjuka eller låg för döden.990 Andra ledamöter anmärkte istället 
på att ett ovillkorligt förbud för makar att träffas motverkade deras förutsätt-
ningar att försonas, och därmed också själva syftet med skillnaden till säng och 
säte. Därför menade till exempel greve Lagerbjelke att lagen borde stadgas med 
ett tillägg om att: ”[d]en ena makan icke mot sin vilja behövde mottaga den 
andra, synnerligast om den betedde sig på något sätt våldsamt eller förnärman-
de”.991 Av samma skäl förordade von Koch att besöksförbudet borde vara ”fa-
kultativt”:  

 
[d].v.s. att det lämnades i domarens skön att avgöra då ett sådant förbud 
vore nödigt med anledn. av visad våldsamhet, för att skydda den oskyl-
dige eller svagare. Men ett ovillkorligt förbud för makarna, då de är 
skiljda till säng och säte, att icke råkas, vid äventyr av fängelse, måste 
jag anse högst olämpligt.  

 
Friherre Cederström var inne på samma linje när han kritiserade förslaget om 
besöksförbud och en skillnad till säng och säte på två år för att vara ett steg mot 
definitiv skilsmässa snarare än ett ”intermediärt stadium” med försoning som 
syfte.992 Även ledamoten Olivecrona betonade att syftet med skillnad till säng 
och säte var att åstadkomma försoning. Men utan ett besöksförbud ansåg han 
inte att den var möjlig, och biföll därför förslaget med motiveringen att:  

 
[e]rfarenheten ådagalagt, att, vid de tillfällen, då rätten dömt till skillnad 
till säng och säte och makarna kunnat besöka varandra, har ofta den 
våldsamma makan ofredat den andra på, ett upprörande sätt samt här-
igenom förhindrat möjligheten av försoning dem emellan. Om man där-
emot förbjuder makarna att under tiden besöka varandra och, för att för-
budet skall ha någon verkan, utsätter ett äventyr, så får makarna en verk-
lig försmak av vad det vill säga att vara skilda åt.  

 
Vid en första anblick antyder Olivecronas anförande att det primära syftet med 
ett generellt besöksförbud vid skillnad till säng och säte var att skydda hustrur 
från mäns våld. Ser vi närmare på det framstår syftet med att skydda hustrur 
från mäns våld inte främst som en fråga om frihet från våld eller en rätt till 
kroppslig integritet och skydd av den egna personen, utan snarare om att för-
bättra betingelserna för makars försoning och att undvika skilsmässa.  
––––––––– 
990   Protokoll hållna hos häglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1859 

– 1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 116. 
991   Protokoll hållna hos häglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1859 

– 1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 117.  
992   Protokoll hållna hos häglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1859 

– 1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 122.  
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Som framgått i analysen av ståndsriksdagens diskussioner utgick de flesta 
ledamöter från beskrivningar av äktenskaplig oenighet och våld ur de lägre 
klasserna i sina yttranden. I ett av friherre Creutz flera anföranden över Staafs 
motion får vi emellertid en bild av hur de äktenskapliga missförhållandena an-
sågs ta sig uttryck i överklassen, när de avgränsades till ”de ekonomiska 
förh:derna”: 
 

Jag behöver blott blicka in i sällskapslifvet, så finner jag, […] mannen 
uppträda ganska enkelt i kläder med några enkla prydnader; men huru 
väl är hustrun utstyrd. Jo, även om familjen äger en ganska knapp ut-
komst, uppträder hustrun föga mindre parerad än en drottning; hon är 
klädd nära nog i guldbrokad. Får hon icke bära de dyrbaraste kläder, de 
dyrbaraste nipper, juveler och andra grannlåter, så skall man se ett moln 
lägga sig på den äktenskapliga himmelen. Skall hon börja inskränka sig 
och eftergiva likar i rikare omständigheter, skall det tyvärr alltför ofta 
bliva roten till en utvecklad misshällighet i livet, ja, hon skall nästan 
ångra att hon gift sig […]. Jag frågar, mina herrar, om icke sådant kan 
giva anledning till misshälligheter, till osämja och därav följande skils-
mässor? Det hjälper icke att mannen förklara sig icke hava tillgångar, 
som motsvara, ty han får då se sura miner, höra bittra ord om: att han 
icke älskar henne mer som förr, att hon är olycklig, att hon kunnat taga 
en annan till man, som nog bättre vetat att älska m.m., och – när detta 
icke hjälper, tillgripes skickligt spelade svimningar och dåningar, tills 
svagheten bringas till eftergivenhet, och ock huset inom kort skall bring-
as till ruin. [D]å man ser saken från en sådan synpunkt, kan man före-
ställa sig att mannen mister tålamodet, blir uppbragt, och att både hust-
run och barnen får slita ganska ont. [V]em är det då, som gör honom rå 
och våldsam, om icke qvinnan? Ty hon vill icke underkasta sig den lyd-
nad, som hon är pliktig att skänka mannen; hennes högmod, hennes 
bristande bildning hindrar henne därifrån. 

 
Med friherre Creutz förståelse var det kvinnor som ”i 9 fall av 10” var uppho-
vet till den ”äktenskapliga tvedräkten”, och inte männen så som det framställts i 
Staafs motion. Som förklaring framhåller Creutz kvinnors ”högmod och ona-
turliga maktbegär över mannen, hennes ävlan att vara tillbedd […] hennes 
nyckfullhet och överdrivna behagsjuka i allmänhet”. Som lösning på äkten-
skapliga missförhållanden föreslår han därför att samhället bör ägna mer upp-
märksamhet åt kvinnors fostran och bildning, samt se till att den inriktas på 
hennes roll som mor, hustru och maka – och inte på att vara guvernant eller ”att 
parera inför världen”.993   

––––––––– 
993   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 

1859–1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 110 f.  
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Creutz bild av överklasshustrur som manipulativa och teatraliska, och till-
ämpande ”skickligt spelade dåningar och svimningar” som en strategi i äkten-
skapliga konflikter har även historikern Elisabeth Foyster funnit exempel på i 
sin forskning om äktenskapligt våld. Under 1700-talet finner Foyster att fram-
växten av teorier om psykiska sjukdomstillstånd, i kombination med en ”cultu-
re of sensibility” gav våldsutsatta hustrur nya möjligheter att protestera mot 
mäns våld. Tillsammans med föreställningar om klass och kön växte fram en 
uppfattning om att kvinnor – ur högre samhällsklasser – hade svagare och mer 
känsliga nerver än män. Denna förändring medförde bland annat att våldsutsat-
ta hustrur gavs möjlighet att reagera på mäns våld med psykiska symptom, vil-
ket kunde bekräfta eller till och med förstärka både deras kvinnlighet och socia-
la status. Som ett exempel härpå finner Foyster åtskilliga fall där mäns våld och 
kränkningar av hustrur uppges ha resulterat i nervösa tillstånd, hysteriska ut-
brott och liknande. Men eftersom det fanns en underliggande misstanke om att 
hustrur själva kunde iscensätta de nervösa tillstånden – så som Creutz antyder 
ovan – för att få sin vilja igenom och för att dupera sina makar var det inte 
självklart att deras psykiska lidande tolkades som en konsekvens av den vålds-
verklighet de levde i. Och oavsett om hustrurs psykiska reaktioner på mäns 
våld var ”naturliga” och nödvändiga eller mer beräknade strategier för att få 
uppmärksamhet var de, enligt Foyster, alltid en vansklig form av protest som 
riskerade att tolkas i termer av galenskap, och vars bot oftare ansågs vara medi-
cinska ingripanden än juridiska.994  

Utifrån ett synsätt där hustrurs klassposition sågs som förmedlad, i betydel-
sen avhängig mannens, invände ledamoten Liljestolpe mot Creutz uppfattning 
om att det enbart var hustrurs lyxbegär som orsakade skilsmässor i de högre 
samhällsklasserna.  För att förstå problematiken utgick Liljestolpe istället från 
ett hierarkiskt maktperspektiv där han satte hustrun i underordnad position i re-
lation till mannen, och hennes strävan efter status som en konsekvens av hans:  
 

Jag skulle även tro, att qvinnan är sådan, som mannen vill hava henne; 
och ofta är det männen själva, som äro svaga för att deras hustrur skola 
vara granna och parerade. Vi finna dem ock därför sådana.995  

 
Liljenstolpes kommentar tycks utgå från uppfattningen om en könsordning i 
vilken det är män som har makt att forma kvinnor utifrån sina behov och begär. 
Av hans och Creutz anföranden synliggörs också att hustruns roll i de högre 
samhällsklasserna bland annat bestod i att representera sin make och vara en 
symbol för hans framgångar och rikedom. På så sätt blev attribut som kvinnlig 
skönhet, klädsel, bildning och en förmåga att föra sig i sällskapslivet både en 

––––––––– 
994   Foyster, 2005, s. 122–127; 2002, s. 408–414.  
995   Protokoll hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 

1859–1860, Fjärde häftet, Stockholm, 1860, s. 111. 
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avspegling av mannens klassposition och status, samt ett viktigt symboliskt ka-
pital som omvänt kunde bidra till att stärka hans sociala och ekonomiska posi-
tion i det offentliga, i umgängesliv och affärer.996  

Utfallet av adelns omröstning blev ett avslag på betänkandets första del, och 
förslaget att låta domstol döma till skilsmässa vid fylleri, slöseri och våldsamt 
sinnelag. Beträffande den andra delen, och förslaget att slopa varningsgraden 
inför domkapitlet, begärde adeln återremiss. Bland annat med hänvisning till att 
det ansågs underlätta skilsmässa mellan oeniga makar och att ett allmänt be-
söksförbud vid skillnad till säng och säte snarare hindrade än främjade deras 
försoning.997  

Mellan nöd och lust – ur prästeståndets diskussioner  
Inom prästeståndet fördes en lång diskussion över lagutskottets betänkande, 
och en mängd starka reaktioner kom till uttryck hos ledamöterna. Som Lind-
stedt Cronberg påpekat dominerades prästeståndets diskussioner av ett strängt 
religiöst perspektiv på skilsmässa, där skapelse- och samhällsordningen ställdes 
över individens rätt och önskan om att ta sig ur ett våldsamt äktenskap.998 I an-
förandena återkom ledamöterna bland annat till en grundläggande äktenskaps-
syn som innebar att äktenskapliga problem, missförhållanden och lidanden be-
traktades som prövningar och därför inte en självklar grund för äktenskapets 
upplösning. Utgångspunkten att äktenskap skulle vara i nöd och lust medförde 
istället en plikt för makar att lära sig att leva med varandras brister – vilket in-
kluderade mäns våld – och att försöka bättra sig genom ett kristet förhållnings-
sätt.999  En stor del av prästeståndets kritik mot lagutskottets betänkande riktade 
sig därför mot att det i strid med kristna principer omvandlade äktenskapet från 
en religiös och sedlig institution till ett civilt kontrakt.  

Trots att det fanns en stark kritik mot betänkandet inom prästeståndet hör-
des emellertid också mer reformvänliga röster som inte var lika ogillande. Dok-
tor Säve var en av dem som ställde sig positiv till delar av lagutskottets förslag 
och menade att det behövdes en lagändring. Som argument för att ”något i detta 
avseende är sjukt och tarvar förbättring”, hänvisade han till lagkommitténs och 
lagberedningens förslag, samt till att nya motioner i ämnet hade rests vid ”var-
je” riksdag.1000 Med utgångspunkt i antagandet om att det fanns ett verkligt be-
hov av en lagändring ställde sig Säve positiv till borttagandet av bötesförfaran-
––––––––– 
996   Se t. ex Davidoff, 2001, s. 8–12; Bailey, 2006, s. 289 ff.   
997   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm Åren 1859 och 

1860. Sjunde samlingen, Första avdelningen: Lagutskottets Memorial, Utlåtanden Betänkanden, 
Stockholm, 1860, Lagutskottets Utlåtande N:o 40, s. 1 och s. 4.   

998   Lindstedt Cronberg, 2006, s. 224; 2009, s. 95.  
999   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 96.  
1000   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 330; Motioner rörande ändringar av lagar om äktenskaplig oenighet och 
skilsmässa restes vid varje riksdag under åren 1828–1841. Därefter, f o m 1847–48 års riksdag restes 
motioner i ämnet vid varannan riksdag t o m 1859–60 års riksdag.   
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det vid domstol och till förslaget om ”den lidande makans flyttning”.1001 I likhet 
med en majoritet av sina ståndsbröder ansåg han däremot att lagutskottet ”gått 
för långt” som föreslagit att domkapitelvarningen skulle slopas och att rätten att 
döma till skilsmässa vid dryckenskap, slöseri och våld i äktenskap skulle flyttas 
över från Kunglig Maj:t till domstol.1002 Likafullt ansåg han att prästeståndet 
hade ”fällt en hård dom” över betänkandet: 

 
Vidare synes man hava förbisett, att bördan av ett olyckligt äktenskap 
kan någon gång trots allt tålamod och undergivenhet från den ena eller 
andra sidan överstiga en människas krafter och bliva verkligen odräglig. 
Man talar om och man klandrar strängt lagutskottets ’individualism’ och 
’sensualism’ och påstår, att icke nog avseende blivit fästat på institutio-
nens egen höghet och oföränderlighet; men har icke frälsaren själv sagt, 
att sabbaten är till för människan och icke människan för sabbaten? Och 
månne man ej gjorde bättre att tillämpa dessa Frälsarens ord även på äk-
tenskapet än att alltför strängt fordra, att en börda, vars tryckande tyngd 
man ej själv erfarit och ej synes rätt kunna bedöma, skall av den förför-
delade makan bäras med ett tålamod, som aldrig tröttnar. 

 
Utan att vilja göra avkall på domkapitlets varningar och kunglig Majt:s rätt att 
besluta om skilsmässa vid dryckenskap, fylleri och våld intog doktor Säve en 
något mer reformvänlig hållning till betänkandet än flertalet av prästeståndets 
ledamöter. Med hans förståelse skulle äktenskapet vara till för människan, och 
inte tvärtom. Därför fanns det också, enligt Säve, gränser för hur långt man 
kunde driva principen om äktenskapets oupplöslighet.      

En liknande position intog även prosten Söderberg. I en utläggning över ut-
trycket ”i nöd och lust” betonade han att makar skulle dela både svårigheter och 
glädjeämnen som de mötte under sitt äktenskap. Makars löfte om kärlek i nöd 
och lust var dock inte alltid så ömsesidigt i praktiken, enligt Söderberg:  

 
[d]å erfarenheten ofta giver upprörande exempel, huru under det att lus-
ten kommit på den ena makans lott, nöden ensamt tryckt den svagare av 
kontrahenterna, vilket ofta uppenbarat sig däruti, att denna av den star-
kare blivit slagen blå och blodig, lam och lytt, så synes det, om ock den 
ömsesidiga förpliktelsen att älska varandra i nöd och lust ej genom ett 
dylikt förhållande kan vara upphävd, som lagstiftningen likväl här borde 

––––––––– 
1001   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 330 f, citat s. 331.  
1002   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 330 f.  
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träda emellan och taga den svagare i skydd emot förnyade våldsamhe-
ter.1003  
 

Huruvida Söderberg syftade på den gällande lagen eller sin egen uppfattning 
när han framhöll att våld inte kunde upphäva äktenskap – det vill säga utgöra 
grund för juridisk skilsmässa i domstol – framgår inte. Däremot att han inte ut-
tryckligen yrkade på ett antagande av lagutskottets förslag om att det borde bli 
det. Med utgångspunkt i den ojämlika maktrelationen mellan makar och sina 
erfarenheter av mäns våld mot hustrur anmodade han istället prästeståndet att 
anta Staafs förslag om en frånflyttningsrätt för våldsutsatta makar. Hans stånd-
punkt tycks därmed snarast ha handlat om att utöka hustrurs skydd i våldspräg-
lade äktenskap – genom att tillåta dem att flytta under varningsförfarandet – än 
att ge dem en rätt att skiljas från våldsamma män.  

Trots att en stor majoritet av prästeståndets ledamöter vände sig mot lagut-
skottets förslag att låta oeniga makar slippa inställelsen inför domkapitlet fanns 
det en del som pläderade för att denna varningsgrad borde tas bort – bland an-
nat med hänvisning till att den var kostsam och resultatlös. Kontraktsprosten 
Almquist var en av de ledamöter som ansåg att det var ”välbetänkt” att tillstyr-
ka lagutskottets förslag om ett borttagande av domkapitelvarningen. Med ut-
gångspunkt i distinktionen mellan äktenskapet som idé och konkret praktik 
hävdade han att det inte gick att stifta lagar enbart med utgångspunkt i idéer om 
äktenskapet och dess helgd, utan att också ta hänsyn till verkligheten: 

 
[v]i måste dock komma ihåg, att vi äro lagstiftare för konkreta förhål-
landen i en syndig värld och varken kunna eller böra göra oss döva för 
den klagan, vi höra omkring oss över ganska många olyckliga äkten-
skap, och därför icke mångdubbla svårigheterna att få dem upplösta.1004   

 
Almquists motivering för ett borttagande av varningsgraden inför domkapitlet 
byggde således inte på uppfattningen att den var fruktlös, och därför borde slo-
pas. Hans utgångspunkt var snarare att en sådan smärre, men strategisk, föränd-
ring av lagen kunde förhindra att andra, mer genomgripande lagändringar 
genomfördes på sikt:  

 
Man har redan börjat tala om och motivera införande av civila äkten-
skap. För att i någon mån söka motarbeta dessa bemödanden och undvi-
ka den stora omstörtning av bestående familjeförhållanden, som därav 
bleve en följd, torde man böra lätta något de hinder i formellt hänseende, 

––––––––– 
1003   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 338. 
1004   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 344.  
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som möta en olycklig maka, vars hela timliga och kanske eviga väl beror 
därpå, om och när hon kan vinna äktenskapsskillnad.1005  

 
Förslaget som Staaf lämnade i sin reservation till utskottsbetänkandet om att ge 
våldsutsatt hustru rätt att flytta ifrån sin make – redan före domstolen beslutat 
om skillnad till säng och säte – fick stöd hos flera av prästeståndets ledamö-
ter.1006 Bland andra menade doktor Säve att en frånflyttningsrätt behövdes som 
komplement till en förkortning av varningsförfarandet. Med hänvisning till att 
varningsproceduren vid äktenskaplig oenighet tog lång tid argumenterade han 
för att ”den lidande makan” skulle ges rätt att flytta redan före skillnaden till 
säng och säte, samt att hon skulle tilldömas underhåll under tiden – så som den 
franska skilsmässolagen stadgade. En sådan lagändring, hävdade han vidare, 
skulle medföra en lättnad för ”olyckliga makar”, utan att äktenskapets helgd 
rubbades.1007 Ett par andra ledamöter ansåg emellertid att förslaget var överflö-
digt eftersom förslaget om besöksförbud vid skillnad till säng och säte skulle ge 
misshandlade hustrur ett tillräckligt skydd.1008 I motsats till dem argumenterade 
Säve för att lagen ändå behövdes:  
 

[t]y därigenom att den oskyldiga makan berättigas att vid itererad1009 
misshandling flytta från den brottslige redan innan den långa processen 
av varningar blivit genomgången och övriga laga åtgärder hunnit vidta-
gas, beredes henne en ofta högst nödig möjlighet att undkomma tyranni-
et, då det icke längre kan bäras.1010  

 
I argumentationen mot införandet av en frånflyttningsrätt för våldsutsatta hust-
rur lyfte andra ledamöter fram det nya lagförslaget om mord, dråp samt annan 
misshandel å person som snart skulle antas. På liknande sätt hävdade de att det-
ta skulle ge kvinnor ett fullgott skydd mot mäns våld i äktenskapet.1011 Även 
domprosten Knös underströk att lagen om misshandel skulle bli ett skydd för 
misshandlade hustrur. Därutöver menade han att hustrur inte alls var så värnlö-
sa och rättslösa inom äktenskapet som de framställts i diskussionen. Tvärtom, 
––––––––– 
1005   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 344.  
1006   Se t. ex. Söderbergs och Nordströms anföranden, Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima 

riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje bandet, Stockholm, 1860, s. 336 ff.  
1007   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 331.  
1008   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 329 och  351 f.  
1009   Iterera: ”(nunrera nästan bl. i fackspr.) upprepa; förnya; särsk. med avs. på handling l. åtgärd l. 

yttrande, skrivelse o. d”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/.  
1010   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 343, min kursivering.  
1011   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 345 och s. 348. 



 306

hävdade han, var de skyddade av både polismakten, sina släktingar och gran-
nar.1012 Säve framhärdade likafullt i sitt yrkande på att Staafs förslag om en från-
flyttningsrätt för våldsutsatta makar behövdes, och att inte heller lagen om 
misshandel var ett tillräckligt skydd: 
 

[u]tom det, att denna lag ännu ej är antagen, föreskrives häruti endast 
böter eller fängelse, för ådömande varav alltid erfordras en lång rätte-
gång, varunder mannens våldsamheter emot sin hustru kunna ohindrade 
fortfara.1013  

 
Så länge hustrur inte hade en lagstadgad rätt att flytta ifrån våldsamma makar 
redan under äktenskapet kunde varken en skärpt lagstiftning om hustrumiss-
handel eller införandet av ett besöksförbud vid skillnad till säng och säte skyd-
da dem, enligt Säve. Eftersom han ville behålla varningsgraden inför domkapit-
let, och inte göra fylleri, slöseri och våld till lagstadgad grund för juridisk 
skilsmässa tycks det dock inte ha varit en utvidgad rätt till skilsmässa vid äk-
tenskapligt våld som Säve åsyftade, utan snarare att ge hustrur en utökad rätt att 
söka sig en fristad som skydd mot det. Men skyddet skulle fortfarande ges 
inom en ram där den kyrkliga medlingen mellan makar var central, och det 
övergripande syftet var försoning och inte skilsmässa i äktenskapet.  

Sålunda resulterade prästeståndets omröstning i ett avslag av lagutskottets 
betänkande, och bifall till Olivecronas reservation.1014 

Om förenklade formaliteter och försumliga försörjarmanligheter 
– ur bondeståndets diskussioner  
Vid bondeståndets röstning om lagutskottets betänkande över Staafs motion 
lämnade en övervägande majoritet av ledamöterna sitt bifall.1015 Precis som i de 
andra ständerna hävdade kritikerna i bondeståndet att lagutskottets föreslagna 
lagändring var alltför genomgripande, samt att den skulle medföra fler skils-
mässor och därmed bli ett hot mot äktenskapets helgd. I bondeståndet samman-
flätades denna kritik som tidigare med en befarad försörjningsproblematik i 

––––––––– 
1012   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 348.  
1013   Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860, tredje 

bandet, Stockholm, 1860, s. 349. 
1014   I prästeståndet röstade en stor majoritet om 43 ledamöter emot ett godkännande av lagutskottets 

betänkande no. 19, medan endast 12 ledamöter röstade för det, Högvördiga Prästeståndets protokoll 
vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860. Tredje bandet, Stockholm, 1860, s. 353f; se 
även Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets Memorial, Utlåtanden Betänkanden, 
Stockholm, 1860, Lagutskottets utlåtande N:o 40, s. 1.  

1015   Mer precist blev resultatet av voteringen i bondeståndet 61 röster för ett bifall av betänkandet och 
30 röster för ett avslag, Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 
åren 1859–60. Fjärde bandet, Stockholm, 1860, s. 502 f.   
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spåren av en uppmjukad skilsmässolag. Som ett exempel på en tänkbar, och 
oönskad följd av den föreslagna lagändringen tecknade Gustav Johansson från 
Kronobergs län följande scenario:  
 

Eller och om barnaskaran bleve stor och [mannen] ansåg det besvärligt 
att längre underhålla så stor familj, så hade han samma utväg skilja sig 
vid detta besvär, och flytta till en avlägsen ort och lämna sin familj åt 
fattigvården.1016  

 
Hos Johansson konstrueras försörjningsproblematiken både som en orsak till 
och som en konsekvens av skilsmässor. Utifrån hans förståelse tycks det som 
att en uppmjukning av skilsmässolagen per automatik skulle leda till ett mora-
liskt moras och en motsvarande uppmjukning av försörjarmanligheten och hans 
familjeansvar. Av kritiken framträder tydligt att det var de fruktade ekonomiska 
konsekvenserna av lagförslaget som ställdes i förgrunden. För att förstärka sin 
kritik kopplade Johansson samman den med barnens situation. Därigenom lyfte 
han frågan från den lokala nivån och fattigvården till den nationella nivån, där 
frågan om barnens – de framtida medborgarnas – fostran och vård tydligare 
konstruerades som ett samhällsproblem:   
 

Men hur skall det gå med barnens uppfostran? Nu hava vi egentligen 
blott ett barnhus, vartill Staten bidrager, men jag fruktar att, om detta 
förslag blev antaget, den tid snart nog komme, då vi nödgades inrätta ett 
sådant åtminstone i varje Län, förutan en mängd räddningsanstalter för 
vanvårdade barn. Man säger, att mången kvinna får fälla bittra tårar över 
elaka män, detta medgives visserligen, men jag tror, att ännu flera kvin-
nor finge fälla tårar över att se sig och sina barn övergivna av en trolös 
man, och männen torde väl ej heller bliva lottlösa i en dylik klagan.1017  
 

Med Johanssons förståelse var det således inte skilsmässolagen, ”elaka män” 
eller missbruket av husbondemakten som det gestaltades i Staafs motion som 
var det primära problemet för hustrur. Problemet var snarare den föreslagna 
lagändringen, och mer precist de konsekvenser den antogs leda till i form av 
svikna, övergivna och därmed oförsörjda hustrur och barn.   

Bland bondeståndets ledamöter var en majoritet av åsikten att lagutskottets 
föreslagna lagändringar inte var särskilt genomgripande, utan endast förenk-
lingar av de formaliteter som kantade vägen till skilsmässa.1018 Med den ut-
––––––––– 
1016   Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm, 1860, s. 478. 
1017   Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm, 1860, s. 478 f.  
1018   Se t ex Falks, Anderssons och Pehrssons anförande, Hedervärda bondeståndets protokoller vid 

Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde bandet, Stockholm. 1860, s. 485, 490 f.    
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gångspunkten tackade Erik Magnus Falk från Skaraborgs län lagutskottet för 
att: 

 
[v]ilja något litet förenkla de för närvarande nog tunga och tidsödande 
omvägar och formaliteter, som erfordras för upplösandet av ett olyckligt 
äktenskap.1019  

 
Att tvinga samman oeniga makar som inte trivdes tillsammans tyckte samma 
ledamot var en ”föga välbetänkt åtgärd” som enbart ledde till ”ytterligare kiv 
och bitterhet mellan makarna själva, till dålig uppfostran av barnen och till en 
bedrövlig föresyn för husfolk och tjänare”.1020 Som argument för den föreslagna 
lagändringen framhöll en annan ledamot att representanterna i ståndsriksdagen 
som enbart var män skulle tänka på att de representerade även ”kvinnan”, och 
därför borde: ”föra hennes talan och taga hennes sak i försvar”.1021Ytterligare ett 
exempel på hur utskottsbetänkandet kunde betraktas ur ett kvinnoperspektiv, 
och dessutom kopplas till samtidens kvinnofråga gav Mats Pehrsson från 
Stockholms län. I sitt yrkande på att varningsgraden inför domkapitlet borde 
upphävas pekade han på hur den stod i strid med ståndets beslut att upphäva 
giftomannarätten:  

 
[j]ag frågar om icke, då nu Ståndet önskar qvinnan fritt val i avseende å 
äktenskapets ingående, hon jämväl bör äga åtminstone någon större fri-
het att bliva ett sådant äktenskap qvitt, som för henne är vordet en plåga 
och däri hon dagligen förfördelas.1022  

 
Med Pehrssons anförande synliggörs att riksdagsdebatten om en förändrad lag-
stiftning gällande äktenskaplig oenighet och om misshandlade hustrurs rätt till 
skilsmässa ingick i ett vidare politiskt samtal i ståndsriksdagen där även andra 
frågor rörande kvinnors politiska, juridiska och ekonomiska villkor stod i för-
grunden. Trots att kopplingarna till de parallella kvinnofrågorna i riksdagen 
inte alltid var så tydliga som i anförandet ovan påverkades riksdagsledamöterna 

––––––––– 
1019   Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm. 1860, s. 485.  
1020   Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm. 1860, s. 485.  
1021   Hedervärda bondeståndets protokoller vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm. 1860, s. 484.  
1022   Hedervärda bondeståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859–60. Fjärde 

bandet, Stockholm, 1860, s. 491; Med utgångspunkt i kvinnors rätt att själva välja make argument-
erade Nils Svensson ur bondeståndet för en uppmjukning av skilsmässolagen. En sådan skulle bland 
annat medföra att: ”Många föräldrar skulle kanske då, mera än nu, tveka att tvinga en lydig dotter att 
mot sin vilja knyta en äkta förening, då de visste att denna förening, lättare än nu, skulle av henne 
kunna slitas”, Hedervärda bondeståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859–
60. Fjärde bandet, Stockholm, 1860, s. 493.  
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sannolikt av samtida parallella diskussioner om bland annat lika arvsrätt, kvin-
nors myndighet och den gifta kvinnas egendomsrätt. Den senare såg vi bland 
annat tydliga spår av i Staafs motion, samt i ledamöternas berättelser om miss-
handlade hustrurs utsatthet i äktenskapet och i kraven på att minska den.  

Resultatet av voteringen i bondeståndet blev att en stark majoritet beslutade 
att betänkandet skulle antas i sin helhet.1023 Några ledamöter vände sig emeller-
tid mot beslutet genom att lämna in sina reservationer. Ser vi närmare till deras 
geografiska hemvist visar det sig att samtliga kom från ett relativt begränsat 
geografiskt område: Kronobergs län, Jönköpings län, Kristianstad län, Blekinge 
län och Hallands län. Någon närmare analys av reservanternas ideologiska pre-
ferenser finns det inte utrymme för här, men likafullt går det att konstatera att 
det geografiska område som de representerade till stora delar finns inom det 
område som tidigare forskning betecknat som ”väst”. I relation till ”öst”, som i 
likhet med ”väst” inte skall ses i en strikt geografisk mening, utmärktes ”väst” 
av bland annat täta sociala strukturer, hög inomäktenskaplig fruktsamhet och en 
konservativ politisk ståndpunkt i för dåtiden viktiga samhällsfrågor.1024  

Överhuvudtaget är det i sammanhanget intressant att poängtera att inte 
minst de småländska böndernas politiska agerande i ståndsriksdagen vid denna 
tid präglades av starkt konservativa värderingar. Detta tog sig bland annat ut-
tryck i ett kraftfullt försvar av svenska kyrkans tro och bekännelse mot naturve-
tenskapliga angrepp och oftast motstånd mot reformförslag i liberal anda.1025  

När lagutskottet lämnade sitt betänkande över Staafs motion om en ny lag 
om skilsmässa delade de in förslaget i två delar. I den ena delen föreslogs en 
ändring av 1810 års förordning om skilsmässa som innebar att domstolen hä-
danefter skulle ges rätt att döma till skilsmässa vid slöseri, dryckenskap och 
våldsamt sinnelag, samt vid stridighet i lynne och tänkesätt hos båda makarna. 
Därmed skulle prövningsrätten flyttas över från Kunglig Maj:t, som enligt den 
gällande förordningen kunde döma till skilsmässa av nåd i sådana fall, efter hö-
rande av Högsta domstolen. När ständerna röstade om denna del av utskottsbe-
tänkandet bifölls det i sin helhet av borgareståndet och bondeståndet, medan 
adeln och prästeståndet beslutade om avslag. I och med det föll förslaget, samt 
möjligheten att omvandla fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag till en grund för 
skilsmässa i domstol. 

 
 

 

––––––––– 
1023   Resultatet av röstningen utföll mer precist i 61 ja-röster för betänkandet och 30 nej-röster mot be-

tänkandet, Hedervärda bondeståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859–60. 
Fjärde bandet, Stockholm, 1860, s. 503. 

1024   För en diskussion om öst/väst se bl. a Winberg, 2000; Söderberg, 1993; Aronsson, 1995.  
1025   Se t. ex. Johansson, Lennart, 2006, s. 219 ff. Under 1890-talet myntades också talesättet ”det 

mörkaste Småland” för att lite nedsättande peka ut de småländska ledamöterna i riksdagens andra 
kammare som konservativa, Johansson, 2006, s. 269 ff.  
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Borgareståndet och bondeståndet röstade även för att den andra delen av ut-
skottsbetänkandet skulle antas. Som vi sett tidigare föreslog lagutskottet här en 
förenklad väg till skillnad till säng och säte genom ett avskaffande av varnings-
graden inför domkapitlet och bötfällandet inför domstol i två omgångar.1026 
Prästeståndets röstning om denna del av förslaget resulterade i ett avslag, me-
dan adeln begärde återremiss. Två bifall, ett avslag och en återremiss av betän-
kandet medförde inte att förslaget föll. Istället blev lagutskottets uppgift att för-
söka jämka samman ståndens skilda åsikter i frågan och formulera ett nytt för-
slag i linje med dessa.1027  

Resultatet blev ett utlåtande i linje med lagutskottets förra betänkande, men 
där adelns synpunkter på det ovillkorliga besöksförbudet togs i beaktande. I ut-
låtandet uppmanade lagutskottet sålunda ständerna att besluta om en ny författ-
ning som formulerades enligt följande:  

 
Där hat och bitterhet emellan man och hustru uppkommit, och endera 
därom hos Prästerskapet gör anmälan eller det eljest kunnigt varder; då 
skola makarna av Kyrkoherden i församlingen varnas, efter thy i Kyrko-
lagen säges. Sämjas de ej ändå; varden inför kyrkorådet ytterligare var-
nade. Låta de sig ej heller därav rätta; döme då Rätten till skillnad på ett 
år till säng och säte: äge ock, der så nödigt prövas, förbjuda makarna, 
vid vite av fängelse, att varandra under den tid besöka.1028 

 
Resultatet av ständernas röstning om utskottsutlåtandet blev att samman-
jämkningsförslaget antogs av samtliga ständer utom prästeståndet, som med 
endast en rösts övervikt vidhöll sitt tidigare fattade beslut om att behålla dom-
kapitelvarningen.1029 Därmed hade ståndsriksdagen bifallit det sammanjämkade 
utskottsutlåtandet. Att tanken om att skydda hustrur mot mäns våld var ett 

––––––––– 
1026   Bötesförfarandet vid oenighet i äktenskap innebar att den/de vållande makan/makarna skulle böta 

av sin lott ur det gemensamma boet. Första gången uppgick bötesbeloppet till 25 daler och andra 
gången till 50 daler, Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm 
åren 1859 & 1860. Tionde samlingen. Fösta avdelningen: Expeditionsutskottets Förslag till Rikets 
ständers underdåniga Skrivelser till Kongl. Maj:t, m.m. Första bandet, Stockholm, 1860, Expedi-
tionsutskottets förslag till underdånig skrivelse N:o 117,  s. 279.    

1027   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets Memorial, Utlåtanden Betänkanden, 
Stockholm, 1860, Lagutskottets utlåtande N:o 40, s. 1. 

1028   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 
1860. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagutskottets Memorial, Utlåtanden Betänkanden, 
Stockholm, 1860, Lagutskottets utlåtande N:o 40, s. 5.  

1029   Protokoll, hållna hos höglovlige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 
1859 – 1860. Nionde häftet. Stockholm, 1861, s. 80; Högvördiga prästeståndets protokoll vid lagtima 
riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860. Sjunde bandet. Stockholm, 1861, s. 326; Protokoll, hållna 
hos vällovliga borgareståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Femte bandet. 
Stockholm, 1861, s. 651; Hedervärda bonde-ståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm 
åren 1859–60. Sjunde bandet. Stockholm, 1860, s. 361.  
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grundläggande incitament för att lagfästa ett besöksförbud vid skillnad till säng 
och säte framgår även av ständernas underdåniga skrivelse till Kunglig Maj:t 
om att verkställa deras beslut om en lagändring. Som motivering till sitt beslut 
anförde de att:  

 
Rikets ständer hava jämväl fästat uppmärksamhet vid det förhållandet 
att, enligt nu gällande Lag, Domstol ej äger makt att, även för den hän-
delse sådant skulle vara nödigt, förbjuda makarna att under skillnadsti-
den varandra besöka, samt att, genom saknaden av ett sådant lagbud, en 
våldsam man är i tillfälle att under nämnda tid fortfarande misshandla en 
svag och värnlös hustru. Att tillförsäkra den ena makan personligt skydd 
emot följderna av den andras möjligen våldsamma sinnelag, har följakt-
ligen synts Rikets ständer vara av högsta behov påkallat och Rikets 
ständer hava därför ansett det böra till Domarens prövning överlämnas 
att, på sätt i andra länders lagstiftningar jämväl äger rum, avgöra, huru-
vida den ena makan må vid vite av fängelse förbjudas att under skill-
nadstiden besöka den andra.1030  

 
Besöksförbudet, om än villkorat av domarens bedömning, blev således en reali-
tet genom 1860 års förordning om skilsmässa. Staafs förslag om en frånflytt-
ningsrätt för våldsutsatta hustrur redan före skillnaden till säng och säte, som 
initierats redan 1828–29 i A Z Petterssons motion, antogs emellertid inte av 
lagutskottet. Möjligen för att de ansåg att det förenklade varningsförfarandet, 
kombinerat med besöksförbudet som domstolen kunde belägga våldsamma 
makar med, utgjorde ett tillräckligt skydd mot upprepat äktenskapligt våld.  

 

Sammanfattande diskussion 
Utifrån en analys av riksdagsdebatter om förslag rörande ändringar av lagen om 
oenighet i äktenskap och skilsmässa har jag i detta kapitel försökt att bidra med 
en mer komplex historieskrivning om äktenskaplig oenighet och våld i en 
svensk politisk kontext. Äktenskapligt våld reglerades juridiskt i strafflagen, 
civillagstiftningen och kyrkolagen. I och med det diskuterades mäns våld mot 
hustrur inte enbart i relation till strafflagens paragrafer om misshandel, utan 
även i ständernas diskussioner om äktenskapliga konflikter, separationer och 
skilsmässa. Sådana diskussioner medförde att mäns våld mot kvinnor politise-
rades under första halvan av 1800-talet. Istället för en privatisering eller ett dis-
kursivt brott i det offentliga politiska samtalet om mäns våld mot hustrur vid 

––––––––– 
1030   Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 & 1860. 

Tionde samlingen. Första avdelningen: Expeditionsutskottets Förslag till Rikets ständers underdåni-
ga skrivelser till Kongl. Maj:t, m.m. Första bandet, Stockholm, 1860, s. 280 f.  
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ingången till 1800-talet, fortsatte ämnet att diskuteras på den offentliga politis-
ka arenan, där det blev föremål för politisk debatt och beslutsfattande.1031  

I kontrast till Lindstedt Cronberg som hävdar att det dröjde 50 år efter 
1809–10 års riksdag innan ståndsriksdagen återigen diskuterade våld som 
skilsmässogrund, visar min studie att det hon benämner ”riksdagsdebatten om 
misshandlade hustrurs rätt till skilsmässa 1859–60” i själva verket var kulmen 
på en mycket längre diskussion som pågått i minst 30 år.1032 Under perioden 
1828–1860 restes sammantaget sju motioner i den svenska ståndsriksdagen, i 
syfte att förändra lagstiftningen om äktenskaplig oenighet och skilsmässa. Flera 
av motionerna tog sin utgångspunkt i misshandlade hustrurs situation och i våld 
som en aspekt av äktenskapliga missförhållanden.  

Analysen av ståndsriksdagens diskussioner om äktenskaplig oenighet och 
våld visar att det var prästerskapet som dominerade samtalet under perioden. 
Deras engagemang motiverades bland annat av att de var den yrkesgrupp som 
först stötte på problemet i lokalsamhället och hade till uppgift att varna makar 
som levde illa tillsammans. Det var bland annat med hänvisning till sådana er-
farenheter som prästerskapet väckte de första motionerna om en lagändring 
rörande äktenskaplig oenighet under perioden. I analysen av deras diskussioner 
framträder en tydlig strävan efter att behålla eller utöka kyrkans makt över äk-
tenskapsmål, och därmed ett vaktslående om prästerskapets krympande sam-
hälleliga maktbas – i en tid av ökad sekularisering.  

A Z Petterssons motion i prästeståndet vid 1828–30 års riksdag, som bland 
annat föreslog en frånflyttningsrätt för våldsutsatta hustrur – i syfte att skydda 
dem mot ett upprepat våld under varningsproceduren – kan utifrån en dåtida 
kontext anses radikal. Bland annat mot bakgrund av att makar genom äkten-
skapet var förpliktigade till sammanlevnad.1033 Motionsställaren utgick från den 
paradox som han ansåg att lagen om oenighet och skilsmässa försatte våldsut-
satta hustrur i, och som tvingade dem att antingen bli kvar hos våldsamma ma-
kar och utsättas för förnyat våld, eller att lämna dem och göra sig skyldiga till 
egenvilligt övergivande.  

Petterssons motion formulerades inte utifrån en feministisk diskurs som kri-
tiserade äktenskapet eller den patriarkala könsordningen i sig. Han avgränsade 
sig till en kritik av omanliga män, deras maktmissbruk och hustrurs utsatthet i 
äktenskapet och kunde därmed fördöma hustrumisshandel och resa krav på lag-
ändringar utan att i ifrågasätta vare sig husbondemakten eller den äktenskapliga 

––––––––– 
1031   I föreliggande kapitel utgör införandet av 1860 års förordning om skilsmässa slutpunkt för under-

sökningen, men motioner om att göra fylleri, slöseri och våldsamt sinnelag till grund för juridisk 
skilsmässa, och inte avhängig nådeansökan hos kunglig Maj:t, restes och diskuterades åtminstone 
även under den nästkommande riksdagen 1862–63, Bihang till samtlige riksståndens protokoll vid 
lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Sjunde samlingen. Första avdelningen: Lagut-
skottets memorial, utlåtanden och betänkanden, Lagutskottets betänkande n:o 21, s. 6 ff.  

1032   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 86 f.  
1033   Nylander, 1961, s. 67; Taussi Sjöberg, 1988, s. 51.   
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hierarkin. Denna typ av kritik var inte ny, utan härrörde från 1600- och 1700-
talen då präster och teologer fördömde hustyrannen och mäns våld mot hustrur 
som ett led i formandet av reformationens äktenskapsideologi. Till skillnad från 
senare kritiker av mäns våld mot hustrur utmanade detta kyrkliga projekt dock 
inte mannens överordning i äktenskapet, utan snarare tanken på att han inskärp-
te den med våld.1034  

Förslaget om en frånflyttningsrätt för oeniga makar under riksdagen 1828–
30 resulterade inte i någon lagändring. Trots det bidrog det till att mäns våld 
mot hustrur formulerades som ett problem i den offentliga politiska diskursen, 
och att frågan höll sig levande i ståndsriksdagen under närmare 30 år. Kvinnors 
utsatthet för mäns våld i äktenskapet och andra former av manligt maktmiss-
bruk, samt deras skyddslöshet mot detta uppmärksammades av samtliga ständer 
och det restes krav på offentliga ingripanden som resulterade i politiska åtgär-
der med 1860 års förordning om skilsmässa. Som framgått ovan kritiserades 
husbondeväldet parallellt i den utdragna debatten om husaga som resulterade i 
förbudet för husbönder att aga myndiga tjänstefolk 1858. Kort därefter infördes 
1861 en förordning om misshandel som för första gången i den svenska histori-
en kriminaliserade alla former av äktenskapligt våld.1035 Som den tidigare forsk-
ningen visat finns det fler belägg för att synen på mäns våld mot hustrur för-
ändrades under loppet av 1800-talet, då det fördömdes allt starkare – åtminsto-
ne på en normativ nivå.1036  

Kontinuiteten bakåt i tiden visar att Staafs motion kan betraktas som en för-
längning av debatten om äktenskaplig oenighet och skilsmässa, som öppnades 
upp genom A Z Petterssons motion ungefär 30 år tidigare. Lindstedt Cronberg 
hävdar bland annat att Staafs motion ”tog sikte på att förenkla och förkorta vä-
gen till skilsmässa vid hustrumisshandel”, samt att lagutskottets betänkande tog 
sin utgångspunkt i ”den våldsutsatta hustruns prekära situation”.1037 Som jag har 
försökt att visa hade motionen dock ett vidare syfte än vad som framgår av ut-
skottsbetänkandet och rymde en vidare kritik som inte enbart riktade sig mot 
skilsmässolagen, utan också mot äktenskapslagstiftningen, mäns målsmanskap 
över hustrur och kvinnors äktenskapliga omyndighet i vidare bemärkelse. Där-
igenom var det inte enbart ”den våldsutsatta hustruns situation” som tecknades 
i motionen, utan även hustrurs utsatthet för andra ”misshandlingar” och uttryck 
för mäns äktenskapliga överordning och maktmissbruk.            

När krav på offentliga ingripanden och juridiska reformer restes i riksdagen 
framträdde berättelser om kvinnors utsatthet och brist på juridiska rättigheter 
som skydd mot mäns våld och välde i äktenskapet. På så sätt kan både motio-
nerna och flera av anförandena i riksdagen läsas som konstruktioner av specifi-
––––––––– 
1034   Phillips, 1988, s. 326 f.; för svenska förhållanden se Österberg, 1988; Liliequist, 2001.   
1035   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 43 ff.; Liliequist, 2001, s. 114 f.; Angående lagändringen se Kungl. 

Förordning den 29 jan. 1861, SFS 1861, nr. 11.  
1036   Se kapitel 3.  
1037   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 97.  
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ka former av manligt maktmissbruk och som kritik av mäns våld och förtryck i 
äktenskapet. Talet i ståndsriksdagen om oenighet och äktenskapligt våld, arti-
kulerandet av privat smärta och lidande, samt synliggörandet av mäns makt-
missbruk kan tolkas som politiska handlingar som syftade till att konstruera äk-
tenskapligt våld och oenighet som ett politiskt problem och ett ämne för poli-
tiskt beslutsfattande.1038  

I denna process var konstruktionen av den gifta kvinnan som offer för mäns 
fylleri, slöseri, våld och andra former av manligt maktmissbruk en viktig sym-
bol i den politiska argumentationen för en lagändring. Beträffande våldet fram-
ställdes det dock ofta i könsneutrala termer, och med formuleringar som osyn-
liggjorde att problemet var könat. Först mot slutet av perioden och i takt med 
att det inte enbart var mäns maktmissbruk i äktenskap utan den patriarkala 
makten i sig som ställdes i fokus för kritik, talar materialet mer explicit om män 
som förövare av äktenskapligt våld och kvinnor som offer för det.  

Under den första delen av perioden var det också huvudsakligen det grova 
fysiska våldet – som hotade hälsa och liv – som konstruerades som illegitimt 
och som föremål för statliga ingripanden i det politiska samtalet om äktenskap-
lig oenighet. Lindrigare fysiskt våld, hot om våld och andra former av psykiskt 
våld exkluderades från det illegitima våldet och konstruerades istället implicit 
som legitimt. Om än outsagt placerades det därmed innanför det legala våldets 
råmärken och husbondeväldets gränser, men utanför statens och rättsskipning-
ens intresse. Ett konkret exempel på hur denna gränsdragning tog sig uttryck i 
debatten gavs när Pettersson förtydligade att hans förslag om en frånflyttnings-
rätt enbart gällde fall av grov misshandel som utgjorde ett hot mot hustruns häl-
sa, personliga säkerhet eller liv.1039        

Hur den äktenskapliga oenigheten och våldet konstruerades som ett problem 
varierade således, både inom och mellan stånden. I likhet med Lindstedt Cron-
bergs resultat visar min analys att prästeståndets diskussioner om äktenskaplig 
oenighet och våld i huvudsak präglades av en sträng syn på skilsmässa. Den 
dominerande uppfattningen var att individens egen önskan om att skiljas skulle 
underordnas den kristna principen om äktenskapets oupplöslighet – även när 
det handlade om att vilja ta sig ur en våldspräglad relation. Givet denna princip 
var lösningen på äktenskapliga missförhållanden, inkluderat hustrumisshandel, 
inte skilsmässa. I stället förordades ett kristet förhållningssätt som innebar att 
makarna skulle ha fördragsamhet med varandras brister och hjälpa varandra till 
bättring genom ömsesidig strävan, kärlek och aktning – utan att ge upp.1040  

––––––––– 
1038   För ett liknande perspektiv, applicerat på hur feministiska strategier mot hustrumisshandel i 1800-

talets Storbritannien kan tolkas som uttryck för en emancipatorisk strävan, har historikern Catherine 
Eueler skrivit en initierad och intressant artikel, Eueler, 2000, s. 198–213. 

1039   Protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1829, andra 
bandet, Stockholm, 1829, § 10, s. 610.  

1040   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 96.  
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Äktenskaplig oenighet och hustrumisshandel konstruerades förvisso huvud-
sakligen som ett religiöst, moraliskt problem som hotade makars enighet, äk-
tenskapsinstitutionen, sedligheten hos kommande generationer och ytterst sam-
hällets bestånd. Det överordnade värdet formulerades i termer av ”äktenskapets 
helgd”. Äktenskapet skulle bevaras som en religiös och sedlig institution och 
inte förvandlas till ett civilt kontrakt, som kunde ingås och upplösas enbart ut-
ifrån de berörda parternas eget gottfinnande. Men hur denna helgd skulle upp-
rätthållas och återupprättas när det gällde makar som levde illa tillsammans 
fanns det olika åsikter om.  

Utifrån konservativa kristna värderingar argumenterade prästerskapet bland 
annat för kyrkotuktens och domkapitelvarningens bevarande samtidigt som de 
motsatte sig en frånflyttningsrätt för våldsutsatta hustrur och ett besöksförbud 
för våldsamma makar. Däremot var en stor majoritet av ledamöterna överens 
om att varningsförfarandet vid oenighet borde förändras, och att bötesförfaran-
det inför domstol borde slopas. 

I ståndet fanns även präster som utifrån en mer pragmatisk position tog sin 
utgångspunkt i konkreta förhållanden och egna erfarenheter av att hantera äk-
tenskaplig oenighet och våld i praktiken. När de argumenterade för ett slopande 
av varningsgraden inför domkapitlet, hänvisade de både till praktiska skäl och 
till rättviseskäl baserade på både klass och kön. Bland dessa präster fanns även 
de som talade för vikten av att införa en frånflyttningsrätt och ett besöksförbud 
vid skillnad till säng och säte. Deras ivrande för reformer syftade dock inte till 
att underlätta vägen till skilsmässa, utan snarare till att slå vakt om äktenskapets 
helgd. Det omständliga varningsförfarandet vid oenighet bidrog både till att öka 
äktenskaplig olycka och dit hörande problem som alkoholmissbruk, våld, van-
vård av barn etc. Därför menade de att en uppmjukning av lagen och gränserna 
för äktenskapets oupplöslighet snarare skulle stärka än försvaga äktenskapets 
helgd.  

Även inom bondeståndet anknöt ledamöterna ibland till liberalismens idé-
gods i argumentationen. Särskilt märktes en framväxande bondeliberalism när 
en majoritet av ledamöterna vände sig mot domkapitelvarningarna och istället – 
som ett sätt att slå vakt om och utöka sitt självstyre – pläderade för att varnings-
förfarandet skulle vara förbehållet kyrkorådens ansvarsområde. Som framgått 
fanns inslag av en stark konservatism även inom bondeståndet, särskilt bland 
de ledamöter som representerade ett område i Västsverige, som slog vakt om 
bevarandet av äktenskapet och pläderade för en återhållsam skilsmässopolitik. 
Trots vissa åsiktsskillnader konstruerade bondeståndets ledamöter äktenskaplig 
oenighet och våld som huvudsakligen ett ekonomiskt försörjningsproblem un-
der hela perioden. Utifrån dåtidens farhågor om proletarisering och pauperise-
ring av landsbygden sattes bevarandet av egendomar och lokalsamhällets eko-
nomiska intressen i förgrunden och formulerades som det centrala värdet, över-
ordnat hustrurs rätt till skydd mot mäns våld.  

I lagutskottets betänkande, som föregick 1860 års förordning, kvarstod den 
dubbelhet som präglade motionen från 1828–30 års riksdag och de analyserade 
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diskussionerna ovan. Särskilt belysande är lagutskottets formuleringar gällande 
förslaget att vid vite förbjuda oeniga makar att besöka varandra under skillna-
den till säng och säte. Där sägs uttryckligen att lagen hade ett ”dubbelt ända-
mål”: ”[d]els att ytterligare väcka makarna till besinning och dels att från våld 
och förolämpningar skydda den oskyldiga”.1041  

Formuleringen är talande i sammanhanget genom att den avspeglar de kon-
kurrerande diskurser som formade det offentliga politiska samtalet om äkten-
skaplig oenighet och våld i ståndsriksdagen under hela perioden.1042  

När äktenskaplig oenighet och mäns våld mot hustrur formuleras som en 
fråga att hantera på den offentliga politiska arenan konfronteras den samhälle-
liga könsordningen per se. Som vi sett ovan är det dock inte givet att denna 
process av politisering innebar ett ifrågasättande av mäns patriarkala rätt och 
plikt att tillrättavisa hustrur genom fysisk aga i det privata. För att äktenskaplig 
oenighet och mäns våld mot hustrur skulle formuleras som ett samhälleligt och 
politiskt problem, och för att statlig intervention i äktenskapet genom bland an-
nat juridiska förändringar skulle betraktas som legitima, fordrades att det sym-
boliskt kopplades samman med vad som uppfattades som andra problem i sam-
tiden. Det betraktades därför som ett brott mot samhället, mot skapelsen, och 
inte som en privat familjefråga. Det innebar dock inte att hustrur hade rätt till 
kroppslig integritet. 

Politiseringsprocessen under den första halvan av 1800-talet och den för-
ordning 1860 som den resulterade i bör tolkas som ett uttryck för att våld och 
äktenskap som manliga maktbaser snarare destabiliserades än krympte. Lind-
stedt Cronberg visar att debatterna om husaga och misshandlade hustrurs rätt 
till skilsmässa var principiellt viktiga för att kritisera och på sikt underminera 
husbondemakten. Med föreliggande kapitel har jag emellertid velat visa att 
denna debatt försiggått under minst 30 år, men att det då var andra aktörer som 
”ägde frågan”. De riktade sin uppmärksamhet mot mäns våld av andra skäl och 
konstruerade det som ett problem utifrån andra diskurser, och andra samhälleli-
ga maktbaser. Trots att frågan om äktenskaplig oenighet och skilsmässa ”äg-
des” av prästeståndet i början av perioden engagerade den ledamöter i alla 
ständer, och samtliga stånd reste under hand motioner i ämnet. I likhet med 
Roderick Phillips syn på liberaliseringen av skilsmässolagstiftningen i ett euro-
––––––––– 
1041   Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen I Stockholm åren 1859 och 
1860, sjunde samlingen, 1:a avdelningen: Lagutskottets memorial, utlåtanden, betänkanden, Lagut-
skottets betänkande nr. 19, 1860, s. 13. 
1042   Det dubbla syftet med skillnaden till säng och säte som präglade lagutskottets betänkande – och 
det politiska samtalet i ståndsriksdagen om äktenskaplig oenighet och skilsmässa under undersöknings-
perioden – återfinns redan i diskussionen om 1608 års kyrkolagsförslag. Där föreslogs en separatio 
temporaria som, enligt Ivar Nylander, ”[v]ar avsedd såsom ett medel att förmå makarna till försoning 
och såsom ett skydd åt den ene maken för den andres övergrepp”, (min kurs.), Nylander, 1961, s. 69; I 
en undersökning av hur lagen användes i praxis under 1600-talet visar historikern Malin Lennartsson 
att separation beviljades i de fall där hustrumisshandel och ekonomisk oansvarighet rådde i äktenska-
pet, Lennartsson, 1999, s. 232.          



 317

peiskt perspektiv går det att betrakta 1860 års förordning som en del av en pat-
riarkal lagstiftning som sökte skydda kvinnor mot vad som ansågs vara de värs-
ta effekterna av deras underordning utan att i någon betydande utsträckning 
förändra underordningen i sig.1043  

Redan i debatten 1828–30 framträdde liberalt färgade argument om rättvisa 
och likhet inför lagen – både avseende kön och klass – som återkom under hela 
perioden. Men fram till 1859–60 underordnades kraven på rättvisa, skydd från 
våld och likhet inför lagen andra mer övergripande värden såsom bevarandet av 
äktenskapet och lokalsamhällets försörjning. I synnerhet prästerskapets berät-
telser om äktenskaplig oenighet och våld utmanade den idealiserade bilden av 
harmoniska makar och stabila hushåll varför syftet var att återställa dessa idea-
liserade förhållanden genom en förändrad lag. I Lindstedt Cronbergs analys av 
debatten om misshandlade hustrurs rätt till skilsmässa under 1859–60 års riks-
dag framstår prästeståndet som homogent och deras perspektiv på skilsmässa 
gemensamt. Deras hållning i debatten om hustrumisshandel sammanfattar hon 
som ett uttryck för att ”Individens själviska önskan att ta sig ur en våldsrelation 
var […] inte värd att beakta”.1044  

I kapitlet ovan har jag visat att prästeståndet långt tidigare under seklet rik-
tade angrepp mot mannens välde i äktenskapet, tog avstånd från fysiskt våld 
och tecknade mörka bilder av husbondemakten – huvudsakligen med hänvis-
ning till egna erfarenheter av att hantera mäns våld och hustrurs utsatthet i äk-
tenskap. Sålunda visar min analys att äktenskapligt våld och misshandlade 
hustrurs rätt till skilsmässa hamnade på 1800-talets offentliga politiska agenda 
redan före debatten om husagan, Staafs motion och det liberala genombrottet i 
svensk politik.      

Under den första delen av undersökningsperioden konstruerades äktenskap-
lig oenighet och våld huvudsakligen som ett problem för att det hotade såväl 
individuella äktenskap som äktenskapet som institution. Det satte dessutom 
makars och familjers försörjning på spel och riskerade därmed att bli en börda 
för socknarna och fattigvården. Givet denna logik blev lösningen inte ett under-
lättande av skilsmässa eller ett stärkande av hustruns juridiska ställning i äkten-
skapet. Snarare var det fråga om att införa åtgärder som syftade till att återställa 
familjeharmonin och ge hustrur ett utökat skydd – inom ramen för kyrkans var-
ningsförfarande.  

Denna analys riktade fokus på underklassen, och kan ses som ett uttryck för 
hur våldet marginaliserades till de lägre klasserna. Men, det var främst det fy-
siska våldet som marginaliserades dit, och därmed definierades som ett väsent-
ligt inslag i konstruktionen av en underklassmanlighet. Det psykiska och mer 
subtila våldet avgränsades däremot som specifikt för de övre samhällsskikten. 
Sådana och andra klassbaserade konstruktioner av äktenskaplig oenighet och 

––––––––– 
1043   Phillips, 1991, s. 172.  
1044   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 96 f.;  2006, s. 224 f., citat s. 224.  
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våld framträder i det politiska materialet under hela perioden. Bland annat har 
vi mött dem i Staafs motion och i hans beskrivning av olika klasspecifika typer 
av hustrumisshandlare.  

Trots att den stereotypa hustrumisshandlaren under 1800-talet konstruerades 
som en alkoholiserad, okänslig och brutal man ur de lägre klasserna ger Staafs 
motion uttryck för att det ändå fanns en medvetenhet i dåtiden om att hustru-
misshandel var ett problem som förekom i samtliga klasser.1045 Hans exempel 
på äktenskaplig oenighet och våld avspeglade en liknande komplexitet som 
verklighetens fall från kyrkoråd och domkapitel, men likafullt framträder de 
som klasspecifika konstruktioner i motionen. Att Staaf inte väjde för att syn-
liggöra och kritisera hustrumisshandel i sin egen klass kan tolkas som en stra-
tegi för att framställa problemet som utbrett och existerande i samtliga klasser, 
och på så sätt kunna övertyga riksdagsmännen om nödvändigheten av en lag-
ändring. Bilden av hustrumisshandel som ett allmänt problem kontrasterade 
mot en annan förståelse som förekom under hela perioden och som konstruera-
de det som ett undantag och som en avvikelse från normen och det normala. 
Utifrån en sådan förståelse av problemet hävdade bland annat ledamöter att 
problemet inte var tillräckligt vanligt för att bli föremål för en lagändring.  

Staaf argumenterade även utifrån ett kvinnoperspektiv och med liberala 
rättviseargument, för att hans föreslagna lag skulle antas och ge hustrur ett 
”rättvist skydd”.1046 Av formuleringen framträder att det liberala kravet på rättvi-
sa för kvinnor, inkluderade kravet på att lagen skulle vara till kvinnors ”skydd”, 
det vill säga garantera hustrur en frihet från våld mot den egna personen. Den 
gifta kvinnans avsaknad av juridiska rättigheter och medborgarskap innebar att 
hon ännu inte hade en egen bas för att utmana husbondens makt. Som hustru 
var hon fortfarande omyndig och betraktades inte som ett självständigt politiskt 
och rättsligt subjekt.  

Som historikern Anna Clark visat för brittiska förhållanden utgick medel-
klassens reformivrare och lagstiftare ännu under 1800-talet mer från tankar om 
”humanity” än ”justice” när de formulerade sina krav på hustrurs rätt till frihet 
från mäns våld och sina politiska förslag till lagar om hustrumisshandel. När 
misshandlade kvinnor under 1700- och 1800-talen ställde sina män inför rätta 
och åberopade kontraktsteoretiska idéer om likhet ställdes reformivrare och 
lagstiftare inför ett dilemma som handlade om hur de skulle kunna förena tan-
ken om alla medborgares likhet med tanken om kvinnors ”naturliga” underord-

––––––––– 
1045   Se t. ex. Pleck, 1987; Phillips, 1988; Gordon, 1989; Lambertz, 1990; Hammerton, 1992; Trots den 

stereotypa bilden av hustrumisshandlaren som tillhörig underklassen, och trots att hustrumisshandel 
konstruerades utifrån klasslinjer, visar Foyster – i polemik med Hammerton och Hunt – att det ändå 
fanns en medvetenhet hos de högre samhällsskikten om att hustrumisshandel förekom i de egna le-
den, både under 1700- och 1800-talen, Foyster, 2005, s. 82. 

1046   Staafs motion avslutades med att hans förslag till lagändring skulle avhjälpa lagens brister och 
”[b]eredande kvinnan i alla avseenden ett rättvist skydd”, Bilagor till vällovliga borgare-ståndets 
protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860, Stockholm, 1860, s. 371.    
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ning i äktenskapet. En av lösningarna blev att definiera hustrumisshandel som 
”ociviliserat uppträdande”, snarare än som en kränkning av rättigheter. Mäns 
våld mot hustrur kunde därmed tolkas som ett uttryck för bristande vett och eti-
kett: ”[a] violation of chivalrous politess, rather than as violation of women’s 
rights”.1047 Därigenom kunde kvinnors rätt till frihet från mäns våld exkluderas 
från de medborgerliga rättigheterna, och hustrumisshandel formuleras som en 
privat angelägenhet.  

Paradoxen i lagen om oenighet och skilsmässa som A Z Pettersson pekade 
ut kvarstod 30 år senare, och återkom något omvandlad i Staafs motion. Ytter-
ligare ett decennium senare, men i ett annat land, skrev liberalen John Stuart 
Mill indignerat om en annan paradox som drabbade misshandlade hustrur. 
Trots att Storbritannien nu hade infört lagar till hustrurs ”beskydd” mot äkten-
skapligt våld, pekade han på dilemmat att de inte vågade använda sig av dem – 
bland annat av rädsla för upprepat och upptrappat manligt våld. Paradoxen som 
Mills betraktade den var sålunda att inte ens lagen kunde ge hustrur skydd, och 
att de därför hamnade ”åter under missdådarens fysiska makt”.1048 I sin kritik av 
kvinnans underordnade ställning utgick J S Mill och Harriet Taylor Mill från en 
feministisk diskurs som inte enbart såg lösningen på hustrumisshandel i en för-
ändring av de lagar som reglerade brottet. De argumenterade förvisso för skärp-
ta straff, såsom fängelse och spöstraff för hustrumisshandlare. Men orsaken till 
att lagar om hustrumisshandel inte utgjorde ett skydd mot mäns våld, ansåg de 
vara att hustrur inte kunde använda sig av lagen så länge de saknade medbor-
gerliga rättigheter och var ekonomiskt beroende av män.1049    

Avslutningsvis vill jag återkomma till att den tidigare forskningen om kvin-
nofrågan inte inkluderat 1800-talets riksdagsdebatter om oenighet och miss-
handlade hustrurs möjligheter till skilsmässa. Som tidigare nämnts har fokus 
riktats mot den gifta kvinnans egendomsrätt i äktenskapet.1050 Som jag försökt 
visa kan emellertid debatterna om äktenskaplig oenighet och våldsutsatta hust-
rurs rätt till skilsmässa infogas i historien om kvinnofrågan och följaktligen i 
den stora berättelsen om kvinnoemancipationen i Sverige. Parallellt med 
ståndsriksdagens diskussioner om en förändrad lagstiftning om äktenskaplig 
oenighet och skilsmässa diskuterades kvinnans ställning och maktrelationen 
mellan könen även i relation till frågan om lika arvsrätt, ogifta kvinnors myn-
dighet, giftomannarätten och den gifta kvinnas egendomsrätt. De direkta 
kopplingarna till dessa debatter som ibland framskymtar antyder att debatten 
om äktenskaplig oenighet och skilsmässa var en del av en framväxande och 
mer övergripande feministisk diskurs, som även inkluderade den gifta kvinnans 
situation och hennes utsatthet för bland annat äktenskapligt våld.  

––––––––– 
1047   Clark, 1992, s. 196 ff., citat, s. 195.  
1048   Mill, John  Stuart, 1869, i Esseveld & Larsson, 1996, s. 48 f.  
1049   Foyster, 2005, s. 240; Clark, 1992, s. 202 f.   
1050   Se t. ex. Qvist, 1960; Manns, 2005.  
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Trots att den gifta kvinnan under 1800-talet strukturellt sett saknade en 
maktbas för att utmana husbondens våld och välde var själva kritiken mot mäns 
maktmissbruk i hushåll och äktenskap en förutsättning för dess expansion. Ge-
nom begreppet oenighet – och berättelser om mäns fylleri, slöseri och våld – 
kunde den gifta kvinnan konstrueras som ett offer för husbondemakten och 
premisserna för den äktenskapliga enheten och hierarkin problematiseras poli-
tiskt. Offergörandet av den gifta kvinnan blev på så vis en slags dyrk för hennes 
successiva inträngande i det offentliga rummet. Att det inledningsvis och före-
trädesvis var prästerskapet som var pådrivande i denna process nyanserar 
forskningen om det liberala genombrottets betydelse för husbondeväldets un-
dergång och den gifta kvinnans emancipation. Prästernas motiv var förvisso 
inte feministiska och deras syfte inte att underlätta skilsmässa. Men genom sin 
kritik, artikulerandet av problem och dilemman de tvingades hantera i sin loka-
la praktik, var de ändå delaktiga i formandet av denna emanciperande politik.  
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VII. MAKAR EMELLAN. 
SLUTDISKUSSION OCH  

SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

Huru ofta händer det icke, att under denna [äktenskapliga] sammanvaro 
den grymmaste misshandling, fast icke bevislig uppkommer? Det är en 
naturlig lag, att man så mycket möjligt är ska skydda sitt liv, men då nu 
detta fredande förbjudes av den lag, som nekar ett undflyende av vålds-
verkaren, så tyckes det vara en ren motsägelse att den oskyldiga ska 
tvingas till ett fortsatt lidande, eller att den oskyldiga genom undflyendet 
av sitt livs fiende skall förvandlas till en brottsling, vilket hon blir, då 
hon utan tillåtelse till bortflyttning avlägsnar sig från en hotande fara.1051 
                      
Det är en politisk naturlag, att de som har en makt av gammalt ursprung 
över sig aldrig börjar med att klaga över makten själv utan bara över hur 
den missbrukas. Det råder aldrig någon brist på kvinnor som klagar att 
deras män behandlar dem illa. Det skulle vara oändligt fler om inte kla-
gomål mer än något annat gör så att detta övervåld upprepas och för-
stärks.1052  
        

Båda citaten ovan har vi mött tidigare i texten. Bägge daterar sig till avhand-
lingens undersökningsperiod och har yttrats av män med en maktposition och 
med en auktoritet att uttala sig och bli hörda i det offentliga rummet. Citaten 
har yttrats i två olika länder, vid olika tidpunkter och i skilda kontexter men tar 
båda sin utgångspunkt i mäns våld mot hustrur som ett problem. Gemensamt 
för citaten är också att de gör anspråk på att förmedla gifta kvinnors erfarenhe-
ter av äktenskapligt våld, med syftet att uppmärksamma deras utsatta situation, 
kritisera rådande maktförhållanden, väcka diskussion och debatt och åstad-
komma politisk förändring.  

Lösryckta ur sitt sammanhang säger oss citaten inte mycket mer om varför 
två politiskt engagerade män i Sverige och i Storbritannien uppehåller sig vid 
problemet mäns våld mot hustrur för mer än 140 år sedan. De visar emellertid 
att det inte är först i vår egen tid som fenomenet uppmärksammas och definie-

––––––––– 
1051   A Z Pettersson, präst och ledamot i prästeståndet, protokoll hållna hos högvördiga prästeståndet, 

vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1828, Första bandet, Stockholm, 1828, § 3, s. 360 f.  
1052   John Stuart Mill, The Subjection of Women, 1869, hämtat hos Essevelt & Larsson, 1996, s. 48.  
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ras som ett politiskt problem, vilket såväl forskning som den allmänna diskus-
sionen ibland ger intryck av idag.  

Mitt intresse av att forska om kvinnomisshandel härstammar från nutidens 
förhållanden och en samhällelig uppmärksamhet på problemet som ett uttryck 
för könsmakt och ojämlikhet mellan män och kvinnor. Ambitionen har varit att 
undersöka hur mäns våld mot hustrur uppmärksammades under 1800-talet, och 
belysa de tidsbundna kulturella normer och föreställningar som formade män-
niskors förståelse och hanteringen av problemet. Avhandlingens övergripande 
syfte har varit att undersöka hur föreställningar om kön, klass, våld och makt (-
relationer) skapades och uttrycktes under perioden 1810–1880. Jag har närmat 
mig syftet genom en undersökning av hur mäns våld mot hustrur omtalades och 
hanterades som äktenskaplig oenighet, dels på kyrkliga arenor i lokalsamhället, 
såsom kyrkoråd och domkapitel, dels i ståndsriksdagen. Utgångspunkten för en 
sådan ansats har varit ett antagande om att de uppfattningar som omgärdade äk-
tenskaplig oenighet och våld, och som uttrycktes och kom att dominera det of-
fentliga politiska samtalet, fick betydelse för hur problemet formulerades, tol-
kades och hanterades i sociala praktiker.  

Diskussionerna och debatterna över lagförslag rörande äktenskapligt våld 
och oenighet som fördes bland män i ståndsriksdagen bidrog till att skapa ideo-
logiska och diskursiva gränser för mäns makt och våld i äktenskapet, vilket i 
sin tur påverkade hur verkliga relationer makar emellan formades och levdes. 
Hur tänkte, talade och skrev människor om mäns våld mot kvinnor under 1800-
talet, och hur hanterades problemet i praktiken? Omvänt har studien även vilat 
på antagandet om att de historiska aktörernas levda erfarenheter hade betydelse 
för hur problemet äktenskaplig oenighet och våld omtalades och hanterades i 
det politiska samtalet i ståndsriksdagen, i motioner, debatter, betänkanden och 
beslut.  

Trots att avhandlingen fokuserar äktenskapligt våld som en aspekt av makt-
relationen mellan könen har jag också analyserat våldet som en del av ett vidare 
spänningsfält än det som utspelar sig mellan legalt/illegalt eller legitimt/ illegi-
timt våld. Med syftet att nå en djupare och mer komplex förståelse av äkten-
skapligt våld har jag därför valt att utgå från den i samtiden använda benäm-
ningen oenighet i äktenskap som ingång till en analys av kön, klass, våld och 
äktenskap i det förgångna. Därmed har jag betraktat fysiskt våld som en dimen-
sion av ett vidare maktfält i relationen mellan makar och deras omgivning.  

Avhandlingen bygger på ett teoretiskt antagande om att mäns våld mot 
kvinnor både avspeglar och återskapar kulturellt konstruerade könsskillnader, 
könsrelationer och den samhälleliga könsordningen. Mäns våld, talet om detta 
våld och hur det organiseras betraktas därmed som ett – av flera – medel för att 
upprätthålla och återskapa en samhällelig könsordning. Utifrån avhandlingens 
kulturella och konstruktivistiska perspektiv följer att kön och våld analyseras 
som kategorier med en historisk dimension, och därmed som föränderliga över 
tid och skiftande i rum. I analysen av äktenskaplig oenighet och våld har det re-
lationella perspektivet beaktats, vilket innebär att både män och kvinnor och fö-
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reställningar om (o)manligt och (o)kvinnligt inkluderats i analysen. Utifrån be-
greppet intersektionalitet har jag även undersökt på vilket sätt klass kom till ut-
tryck i formandet av föreställningar om äktenskaplig oenighet och våld. Av-
handlingens ansats är således i första hand kultur- och genushistorisk, men in-
tresset för kvinnors villkor i det förflutna och deras möjligheter att handla och 
agera i ett patriarkalt samhälle bör tillskrivas den kvinnohistoriska forskningen.    

Mill hävdade i citatet ovan att ”det råder aldrig någon brist på kvinnor som 
klagar över att deras män behandlar dem illa”. Som historiker i jakt på just så-
dana klagomål ur det förgångna är det svårt att instämma. Den tidigare forsk-
ningen på svensk botten som analyserat fall av hustrumisshandel har visat att 
de rättsliggjorda fallen i svenska domstolar, under såväl 1800-talet som under 
tidigare perioder, var mycket sällsynta.1053 Mörkertalen för kvinnomisshandel 
antas vara höga även idag och var sannolikt ännu högre förr. Mills pessimism 
över hustrurs obenägenhet benägenhet att använda sig av lagen för att dra mäns 
våld inför rätta har fog för sig även i den kontext som här har studerats. Utifrån 
vad jag funnit rättsliggjordes inte ett enda fall av hustrumisshandel i Växjö råd-
husrätt under perioden 1810–1880.1054  

Resultatet säger dock inget om hur vanligt förekommande mäns våld mot 
hustrur verkligen var. Däremot säger det något om hur svårt det var för dåti-
dens kvinnor att driva straffrättsliga processer om hustrumisshandel mot makar. 
Min utgångspunkt är således att mäns våld mot hustrur varit långt mer vanligt 
än vad som framgår av de spår som finns kvar av detta våld. Vidgar vi fokus 
från domstolarnas arena till de kyrkliga framträder emellertid både fler berättel-
ser och andra berättelser som kan säga oss något om hur människor tänkte och 
talade om kön, klass, äktenskap och våld förr.  

Avhandlingens genomgång av tidigare historisk forskning om äktenskapligt 
våld har visat att mäns våld mot hustrur existerat i alla tider, men också att det 
alltid betraktats, tolkats och hanterats på andra sätt än övrigt våld mellan män-
niskor. I de flesta västerländska samhällen fram till mitten av 1800-talet med-
förde den gifte mannens husbondeposition att han hade legal rätt – och plikt – 
att använda visst fysiskt våld för att styra och tillrättavisa sin hustru och andra 
underlydande i hushållet. Husbondens våldsmakt var delegerad från staten och 
förbunden med att han som hushållsöverhuvud ansvarade för deras handlingar, 
inklusive de fel och brott de gjort sig skyldiga till. Med rötter i den romerska 
lagen överfördes husbondens rätt att använda våld mot hustrur till den väster-
ländska rätten där den blev en del av lagen som reglerade den äktenskapliga re-
lationen. Husbondens legitima våldsmakt var initialt tämligen omfattande, men 
reglerades successivt. Bland samhällets lagstiftare fanns tidigt en medvetenhet 
––––––––– 
1053   Se t. ex. Edgren, 1994, s. 120 ff.; Furuhagen, 1996, s. 65, s. 186; Taussi Sjöberg, 1996, s. 140; 

Sjögren Karlsson, 1998, s. 160 ff; Bladh, 2003, s. 21; Eriksson, 2003; 2005, s. 51; Lindstedt Cron-
berg, 2009, s. 249 ff.  

1054   Iakttagelsen gäller även för åren därefter, och fram till och med 1901, då jag stötte på det första 
fallet av rättsliggjord hustrumisshandel i Växjö rådhusrätt; se Eriksson, 2003.   
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om att husbondemakten kunde missbrukas och att den därför måste kringskä-
ras, kontrolleras och ibland korrigeras. Från slutet av 1500-talet, men särskilt 
från 1600-talet, utvecklades från kyrkligt håll en kritik mot husbondens rätt att 
använda våld. Denna tidiga kritik var religiöst och moraliskt motiverad och ett 
led i protestantismens uppvärderande av den äktenskapliga relationen. Därmed 
riktade den sig inte mot äktenskapshierarkin och husbondemakten i sig, utan 
mot att makten inskärptes med våld.1055  

Från slutet av 1700-talet utvecklades en ”culture of sensibility” parallellt 
med klassamhällets framväxt och borgarklassens formering. Nya uppförande-
koder som betonade etikett, anständighet och känslighet medförde nya köns-
konstruktioner som bland annat innebar att föreställningar om manlighet kopp-
lades hårdare till äktenskap, hem och familj. När mäns rykten som makar, fäder 
och hushållsföreståndare tillmättes större betydelse, och romantikens ström-
ningar accentuerade den komplementära och känslomässiga relationen mellan 
makar, krympte det symboliska utrymmet för mäns våld. Det borgerliga man-
lighetsidealet som betonade självbehärskning och personlig auktoritet kunde 
inte längre vila på en fysisk och delegerad våldsmakt. Synen på det äktenskap-
liga våldet förändrades, och i takt med att det tolkades som uttryck för ett aso-
cialt uppförande och en bristande bildning och etikett omgärdades det av en 
större skam och starkare stigmatisering.1056  

Genom denna förändringsprocess omvandlades synen på äktenskapligt våld.  
Från att tidigare ha betraktats som en religiös och moralisk försyndelse som 
kunde begås av vem som helst kom det nu att tolkas som en social överträdelse, 
som i sin tur varierade mellan olika samhällsskikt. Som ett led i den framväx-
ande borgarklassens självförståelse framställdes det fysiska våldet som en före-
teelse begränsad till de lägre klasserna i samhället. Det äktenskapliga våldet 
hade förvisso kontrollerats och reglerats på olika sätt långt tidigare. Med kon-
struktionen av den nya kulturella stereotypen ”the cruel husband” – som en rå, 
brutal och fysiskt våldsam man ur under- och arbetarklassen – kunde hustru-
misshandel dock hänföras specifikt till de lägre samhällsklasserna och formule-
ras som ett problem som krävde statliga ingrepp mot en specifik social 
grupp.1057 

I kölvattnet av upplysningen och under inflytandet av bland annat liberal-
ismens idéer om frihet och jämlikhet, sattes principerna för den patriarkala 
samhällsordningen alltmer i fråga. Stånds- och privilegiesamhället utsattes för 
skarpare kritik och hushållet som en manlig maktbas krympte i takt med indi-
videns successiva lösgörande ur äktenskap, familj och hushåll. Med början i 
Storbritannien och med en spridning till andra europeiska länder samt USA och 
Australien, fördes reformkampanjer mot hustrumisshandel under 1800-talets 

––––––––– 
1055   Se t. ex. Pleck, 1987; Phillips, 1988; Doggett, 1992.  
1056   Foyster, 2005, s. 66 f, s. 79.  
1057   Foyster, 2005, s. 71 f.  
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lopp. I spetsen för dessa stod medlemmar ur den framväxande borgerligheten. 
Deras reformarbete mot hustrumisshandel ägde rum i kölvattnet av stora sam-
hällsförändringar och av en växande social oro, nära knuten till klassformering, 
kvinnoemancipation, nykterhetsrörelser och religiös väckelse.  

Historisk forskning har visat att en rädsla för ”den farliga underklassen”, en 
tilltagande kriminalitet, framväxten av en feministisk diskurs, nya föreställ-
ningar om manlighet och kvinnlighet samt formandet av nationella identiteter 
var betydelsefulla faktorer bakom förändrade attityder till äktenskapligt våld 
och det reform- och lagförändringsarbete som ägde rum i flera länder under 
1800-talet. Parallellt med detta problematiserades äktenskapligt våld och andra 
missförhållanden i den framväxande nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen, 
vilka sedermera riktade in sig på att förbättra både den gifta kvinnans ställning i 
äktenskapet och hennes möjligheter till skilsmässa.1058    

Det svenska samhället genomgick under 1800-talet en process som i grova 
drag kan beskrivas som inledningen till en gradvis övergång från ett agrart 
samhälle till ett industrisamhälle. I denna övergripande strukturella omvand-
lingsprocess upplöstes stånds- och privilegiesamhället och ersattes efterhand av 
ett klassamhälle. Historiker har visat hur denna samhällsomvandling utmanade 
en äldre patriarkal könsordning och hur könsrelationerna, äktenskapsidealen 
och idéerna om manligt och kvinnligt omformades.1059  

Ståndssamhället var patriarkalt organiserat och vilade bland annat på hus-
tavlan som grund. Den patriarkala könsordningen kom till uttryck i äktenskapet 
bland annat genom att den gifta kvinnan var omyndig, hennes egendom och in-
komster förvaltades och disponerades av mannen och genom att hon följde sin 
makes stånd och status. Denna formella och lagstadgade patriarkala organisa-
tion gällde under stora delar av undersökningsperioden och förblev intakt fram 
till åtminstone seklets mitt. Äktenskapliga missförhållanden betraktades följ-
aktligen som ett hot mot samhällsordningen, varför makthavare på olika nivåer 
i samhället försökte stävja och kontrollera makars oenighet. Häri spelade kyr-
kan en viktig roll och det varningsförfarande vid äktenskaplig oenighet, som 
var en del av den gamla kyrkotukten och som syftade till att näpsa makarna till 
sammanlevnad, var deras främsta redskap. Utifrån den lutherska ideologin om 
äktenskapet och mäns och kvinnors skilda roller i tillvaron var mannen kvin-
nans huvud, och kvinnan underordnad och satt att lyda honom.  

I Sverige infördes 1861 en förordning om misshandel, vilken stadgade att 
den gifta mannen inte längre hade rätt att använda våld mot sin hustru. Det 
fanns emellertid redan tidigare vissa stadgade gränser för detta våld. Enligt 
1734 års lag, som gällde för den största delen av föreliggande undersökning, 
hade denna gräns passerats då mannens våld ledde till att hustrun blev ”blå och 
––––––––– 
1058   Se t. ex .Tomes, 1978; Pleck, 1987; Gordon, 1989; Hammerton, 1992; Peterson, 1992; Hunt, 

1992; Doggett, 1992; Clark, 1992; 2000; D’Cruze, 1998; 2000; Foyster, 2005; Aitken, 2007.   
1059   Se t. ex. Göransson, 1998, s. 14 ff.; Göransson, 2000, s. 97–114; Österberg & Carlsson Wetter-

berg, 2002, s. 11–28: Marklund, 2004; Lindstedt Cronberg, 2009;  
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blodig, lam eller lytt”. Med förordningen 1861 inskärptes alltså denna lag, så 
att det inte längre var legalt att bruka våld i äktenskapet, inte ens inom vissa 
ramar.  

Kulturella konstruktioner av äktenskaplig oenighet, kön 
och klass  
Med en historiesyn som strävar efter ett ”underifrånperspektiv” har ambitionen 
varit att ge de historiska subjekten en framträdande plats i min historieskriv-
ning. Mitt intresse riktar sig mot ”vanliga” människors liv i det förgångna. Här 
är inspirationskällan socialhistorien, kulturhistorien och ”den nya kultur-
historien” med dess betoning av mångfald och det symboliska, ofta uttryckt ge-
nom språket. Därför har just människors berättelser, deras sätt att tala och deras 
språk och ord fått ett stort utrymme och tillmätts stor betydelse i avhandlingen. 
Denna strävan efter att hålla mig nära dåtidens människor förmärks bland annat 
genom mitt val av källor, min läsning av dem, samt i ett tätt citerande ur dem. 
Med inspiration från historikern Malin Lennartsson har jag dessutom använt ci-
tat ur källmaterialet i avhandlingens rubriker, och på så sätt låtit dem bli en del 
av strukturen i min berättelse.1060     

Analysen av det kyrkliga materialet har visat att de makar som hamnade in-
för kyrkoråd och domkapitel vanligen hade en lång historia av äktenskapliga 
missförhållanden bakom sig, och att de i regel varnats och förmanats av för-
samlingsprästen och kyrkorådet tidigare. Det var oftast inga hastigt uppkomna 
och kortvariga konflikter, utan problem som varat under flera år och som ibland 
ger intryck av att ha trappats upp.  

Protokoll över rannsakningar av äktenskaplig oenighet i 1800-talets kyrko-
råd och domkapitel visar hur makarna själva, vittnen och de kyrkliga ämbets-
männen var inbegripna i en process av könskonstruktion. Omväxlande har  det-
framträtt konkurrerande föreställningar och normer om manlighet och kvinn-
lighet hos de involverade aktörerna, och därmed också uttryck för olika köns-
ordningar. I de kyrkliga kontexter som det här var fråga om, och utifrån be-
greppet oenighet eller osämja som inramning av problemen, handlade det mer 
precist om hur dåtidens människor knöt mening till (o)manlighet och 
(o)kvinnlighet, bland annat utifrån en kristen äktenskapsdiskurs och utifrån 
makars positioner som make, husbonde och far respektive hustru, husmor och 
mor. Vanligen flätades dessa positioner samman i makars anklagelser mot var-
andra, vilket antyder att de i realiteten var svåra att skilja åt. Till exempel be-
traktades en våldsam make inte enbart som en dålig make, utan också som en 
dålig far, husbonde och församlingsmedlem. Samtidigt kunde en supig, våld-
sam eller på andra sätt oredig make också betraktas som en god husbonde och 
far, allt beroende av omständigheterna och hur omgivningen tolkade hans 

––––––––– 
1060   Lennartsson, 1999.  
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missbruk av husbondemakten. I praktiken var kön och våld inga givna katego-
rier.  

Alkoholen sammankopplades ofta med hustrumisshandel i berättelserna om 
äktenskaplig oenighet. I de löften som våldsutövande män avkrävdes inför kyr-
koråd och domkapitel framgår dock att det inte fordrades någon total avhåll-
samhet från alkohol för att leva upp till den ideala husbondemanligheten. Det 
räckte att lova att inte överlasta sig och se till att brännvinsbruket inte skapade 
oreda i hushållet. Denna bild skiljer sig delvis från andra studier, där alkoholen 
i relation till hustrumisshandel tycks ha fördömts mer generellt.1061 Sannolikt 
kan skillnaden ha att göra med den undersökta tidsperioden, då den tidiga nyk-
terhetsrörelse som konstituerades – huvudsakligen bestående av präster – före-
språkade måttfullhet och inte total avhållsamhet från alkohol.1062 

Både i min analys av hustrurs och vittnens berättelser ur lokal kyrklig praxis 
och av ståndsriksdagens diskussioner framträder dock en syn där alkoholen till-
skrivs rollen som primus motor bakom äktenskaplig oenighet och ofta som den 
huvudsakliga orsaken till mäns våld. Kopplat till försörjningsproblem blev fyl-
leriet, rusdryckerna och brännvinslasten centrala begrepp när både makar och 
deras omgivning skapade mening och tillskrev det äktenskapliga våldet bety-
delser och innebörder. Enligt historikern Andreas Marklund ökade referenserna 
till dryckenskapslasten i äktenskapsmål kraftigt under 1800-talets första decen-
nier, då den omvandlades från att vara en aspekt av husbondemanlighetens de-
fekter, till att isoleras och få status som ”de manliga defekternas grundläggande 
orsak”. Under perioden, och i synnerhet efter 1830, kopplades den folkliga 
dryckeskulturen alltmer samman med andra sociala problem och hotbilder, så-
som fattigdom, tiggeri och folkliga upplopp, och kom på så sätt även att ingå i 
tidens äktenskapsdiskurs.1063  

Kopplingarna mellan alkohol och äktenskaplig oenighet och våld är tydlig 
under hela min undersökningsperiod och är ett centralt tema i berättelserna på 
samtliga undersökta arenor. I ståndsriksdagens diskussioner dominerade förstå-
elsen att äktenskaplig oenighet, våld och alkohol var ett problem som förekom 
främst eller enbart bland de lägre och obesuttna klasserna. Bilden som framträ-
der i lokal kyrklig praxis är mer komplex och visar bland annat att män som 
anklagades för äktenskaplig oenighet och våld långt ifrån alltid var alkohol-
iserade och utslagna eller ens berusade när de tillgrep våld. Sammanställningen 
över yrkestillhörigheten hos de män som ställdes att svara för oenighet och våld 
i Växjö kyrkoråd under perioden har visat att männen kom från olika yrkes-
grupper och var både besuttna, halvbesuttna och obesuttna. Utifrån ett klass-
perspektiv kan kyrkorådets hantering av äktenskaplig oenighet och våld där-
med inte tolkas som en enkel avspegling av de diskurser som under seklet mar-

––––––––– 
1061   Se t. ex. Bladh, 2001; Marklund, 2004; Lindstedt Cronberg, 2009. 
1062   Johansson, Lennart, 2002. 
1063   Marklund, 2004, s. 140 ff., citat s. 141.   
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ginaliserade hustrumisshandel, fylleri och andra sociala problem till arbetare el-
ler andra obesuttna grupper.  

Bilden av de män som stämdes inför kyrkorådet för att varnas för äkten-
skaplig oenighet och våld bör snarare ses som en avspegling av stadens när-
ingsstruktur och sociala landskap. Vid tiden för undersökningen var Växjö en 
utpräglad handels- och hantverksstad med bara ett fåtal små industrier. Följakt-
ligen återfinns inte så många arbetare i kyrkorådets material, men desto fler 
hantverkare som i relativt många fall också var mästare och borgare. Trots det 
visar undersökningen av källmaterialet att ingen social grupp var särskilt utsatt 
för prästerskapets och de lokala myndigheternas sociala kontroll och discipline-
ring i Växjö stads- och landsförsamling under perioden, vilket i synnerhet den 
internationella historiska forskningen om hustrumisshandel har visat var fal-
let.1064  

Huruvida det relativt stora antalet hantverkare bland fallen ska ses som ett 
uttryck för att de utgjorde en stor andel av stadens män eller för att den patriar-
kala homosociala hantverkarkulturen understödde en kvinnosyn som uppmunt-
rade till hustrumisshandel, så som Anna Clark funnit för brittiskt vid-
kommande, är ovisst. Likafullt menar jag att båda tolkningarna är tänkbara som 
förklaringar.1065    

En möjlig förklaring till att inte arbetare och andra obesuttna dominerar 
fallsamlingen kan vara att kyrkorådet fortfarande betraktade äktenskapligt våld 
som ett moraliskt brott som kunde begås av vem som helst, och inte som en 
överträdelse av sociala normer, och därmed specifikt för en särskild social 
grupp.1066 Vidare kan den relativt stora sociala spridningen av oeniga makar in-
för kyrkorådet ha berott på att kyrkorådet hade sina religiösa, ekonomiska och 
sociala incitament för att bringa reda i stadens hushåll, oavsett vilka makar som 
åstadkom oredan. Makar ur stadens övre samhällsskikt är dock helt frånvarande 
bland fallen från Växjö kyrkoråd, och till synes även i domkapitlets material.1067 
Denna frånvaro kan tolkas på flera sätt, och har bland annat setts som uttryck 
för att makar ur högre samhällsskikt var mer förskonade från myndigheternas 
kontroll, att de hade en högre skamtröskel för att anmäla oenighet och våld och  
att de hade större resurser att kunna lösa sina äktenskapsproblem under mindre 
utlämnande former, samt för att det kan ha funnits verkliga skillnader mellan 
hur förekommande äktenskaplig oenighet och våld var.1068    

––––––––– 
1064   Se t. ex. Tomes, 1978; Clark, 1992; D’Cruze, 1998; 2000; Rowbotham, 2000; Aitken, 2007.  
1065   Clark, 1995.   
1066   Jfr. Foyster, 2005, s. 66 f.  
1067   Till skillnad från kyrkorådets protokoll skriver domkapitlet inte ut männens yrkestitlar så ofta i 

protokollen, men av den direkta kontexten så som den framträder genom protokollen tycks det även i 
denna instans ha varit en brokig skara av män och kvinnor, med olika grader av besuttenhet från en 
huvudsakligen agrar kontext, som inställdes att varnas för äktenskaplig oenighet och våld.  

1068   Se t. ex. Fiebranz, 2002, s. 297; Bladh, 2003, s. 24 ff.; jfr. Gordon, 1989.   
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I berättelserna inför kyrkoråd och domkapitel framträder att föreställningar-
na om husbondemanligheten byggde på idéer om manligt förnuft och mäns sär-
skilda förmåga till kontroll och självbehärskning. Trots att husagan var sank-
tionerad i lag under huvuddelen av undersökningsperioden, och att mannen 
hade rätt att tillrättavisa sina underlydande med visst mått av våld, framträder 
ett ideal om att han skulle styra sitt hus och dess medlemmar med förnuft, 
mildhet och behärskning. Idealet om mannen som det arbetande och försörjan-
de könet framträder också tydligt i det kyrkliga materialet, trots att berättelserna 
om äktenskaplig oenighet förmedlar en bild där även hustrur arbetade för hus-
hållets försörjning. Inte sällan klagade hustrur över att de var tvungna att arbeta 
alltför hårt för försörjningen, när makar på olika sätt undandrog sig den. Hust-
rurs arbete sågs i de studerade fallen inte som något negativt eller icke önskvärt 
så länge det inte ansågs gå ut över hemmet och den praktiska skötseln av den 
inre hushållningen, som betraktades som kvinnans ansvarsområde.  

Av i synnerhet kyrkorådets varningar till oeniga makar framträder att man-
nens och hustruns skilda uppgifter och roller i hushållet tilldelade dem varsin 
maktsfär, där den inre hushållningen och skötseln av barnen var hustruns. I 
samband med klagomål över att mannen förslösade hushållets tillgångar eller 
underlät att ge hustrun pengar till mat och kläder avkrävde kyrkorådet männen 
löften om att förse sina hustrur med vad de behövde för hushållningen. Sådana 
klagomål från hustrur och krav från kyrkorådets sida antyder att den inre hus-
hållningen ännu betraktades som den gifta kvinnans eget ansvarsområde under 
den största delen av 1800-talet, och därmed inte ”utplånats [och] ersatts av en 
ny, sträng och konsekvent genomförd patriarkal ideologi”, som Lindstedt 
Cronberg hävdar.1069  

I kyrkorådets och domkapitlets varningar till oeniga makar förmärks inte 
enbart tanken om ett manligt husbondevälde genom krav på hustrurs lydnad 
och underordning under mannens vilja. Utifrån sina positioner som maka, mor 
och husmor reste gifta kvinnor också krav på sina härledda, eller villkorliga rät-
tigheter i familj och hushåll.1070 Trots avsaknaden av explicita referenser till en 
”nyckelmakt” som symbol för hustrurs bestämmanderätt över den inre hushåll-
ningen framträder att de kyrkliga ämbetsmännen räknade med en makt även för 
hustrur, och att de dessutom under hela undersökningsperioden betraktade den 
som viktig i relation till säkerställandet av hushållets försörjning och överlev-
nad. Sålunda kan deras värnande av det hustruliga hushållsväldet ha varit moti-
verat mer av pragmatiska och ekonomiska än av ideologiska skäl.  

 
 
 

––––––––– 
1069   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 136 f.  
1070   Göransson, 1998, s. 14.  
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Oavsett vilket, bidrog kyrkorådets agerande till att offentligt sanktionera ett 
manöverutrymme i hem och hushåll för hustrur vars män inte levde upp till sin 
husbondemanlighet.1071 Teoretiskt betraktad kan denna pragmatism i kyrkorå-
dets och domkapitlets konstruktioner av kvinnlighet och hustrulighet i fall av 
äktenskaplig oenighet och våld, förklaras utifrån Anita Göranssons beskrivning 
av kvinnlighet som en ”tendentiellt flexibel” kategori. Mer precist betyder det 
att kvinnligheten historiskt betraktad varit bredare definierad än manligheten, 
som i egenskap av att vara den primära konstruktionen måste knyta till sig 
makten i samhället. Kvinnlighet har på så sätt konstruerats antingen som man-
lighetens motsats eller som det som blir över när manligheten konstruerats, och 
därmed blivit vidare definierad.1072 Utifrån denna logik kunde hustrur därför 
ibland, som fallen av äktenskaplig oenighet från praxis visat, inte enbart kon-
strueras som en moralisk stötta för (o)manligheten, utan också genom sitt vill-
korade välde fungera som en ställföreträdande stadga när husbondemanligheten 
– och därmed hushållet – vacklade. Förutsatt att det överordnade värdet inte var 
upprätthållandet av en patriarkal ideologi, utan av ett självförsörjande hushåll.  

Som John Stuart Mill så träffsäkert formulerade det var det således inte hus-
bondemakten i sig som hustrur klagade över, utan mer precist över hur den 
missbrukades. Både makar och kyrkliga ämbetsmän kritiserade förvisso ibland 
hustrur för att försöka tillskansa sig husbondeväldet, eller ett större välde över 
hushållet än vad som tillkom dem. Men lika ofta kritiserades män för att på oli-
ka sätt utestänga sina hustrur från den makt över praktiska hushållssysslor som 
ansågs vara deras i egenskap av husmödrar, samt för att undanhålla hustrur de 
resurser som de behövde för att upprätthålla sitt välde. I vissa fall berövades 
hustrur sin tillgång till huset helt, som när våldsamma makar slängde ut dem el-
ler på andra sätt tvingade bort dem från sina hem.  

I linje med den tidigare forskningen visar även min analys att männen inför 
kyrkorådet och domkapitlet försvarade sig mot hustrurs beskyllningar om våld, 
fylleri, slöseri etc. genom att försöka placera sitt handlande inom ramen för det 
legitima. Även omvänt, när de tillfrågades om orsaken till oenigheten, utforma-
de de sina anklagelser och beskyllningar mot hustrur i relation till överskridna 
gränser för vad som ansågs vara kvinnligt och ett hustruligt ideal. På så sätt 
konstruerades även okvinnlighet och brister i hustrulighet som hot mot den äk-
tenskapliga sämjan och ordningen i hushåll och lokalsamhälle. I likhet med vad 
tidigare historisk forskning om hustrumisshandel visat, tolkades mäns våld mot 

––––––––– 
1071   Se Fiebranz som finner en liknande förhandlingsbenägenhet hos lokalsamhället när hustrur ibland 

tänjde på sitt manöverutrymme. Bland annat kunde en hustru som ifrågasatte makens husbondemakt 
genom att agera självständigt i ekonomiska angelägenheter mötas av förståelse om hennes syfte varit 
att säkerställa hushållets existens. I sådana fall tycks det dessutom som att det gavs ett något större 
spelrum för torparhustrur än för bondhustrur, Fiebranz, 2002, s. 358; se även Marklund som visat att 
nyckelsymboliken fortfarande var i bruk i Uppland i början av 1800-talet, Marklund, 2004, s. 149, s. 
151; jfr. D’Cruze, 1998.  

1072   Göransson, 1998, s. 8.  
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hustrur inte sällan som ett svar på brister hos hustrun och hennes olydnad och 
ovilja att underordna sig makens makt och vilja.1073 I enlighet med denna tolk-
ningsram var det inte ovanligt att män försökte legitimera eller urskulda sig sitt 
våld, genom att till exempel hänvisa till att hustrur på olika sätt hade provocerat 
dem till att tillgripa våld. På så sätt blev det möjligt att definiera hustrun och 
hennes uppförande som problemet, snarare än mannen och hans våld, varvid 
också ansvaret för våldet indirekt kunde tillskrivas hustrun.  

Hustrur anklagades också för bristande lojalitet mot mannen och för att fa-
vorisera andra nära relationer – till barn, föräldrar, vänner – framför den äkten-
skapliga, och därmed hota den äktenskapliga relationen som borde vara den 
främsta. I linje härmed framträder av hustrurs berättelser, hur män på olika sätt 
försökte återupprätta den hotade könshierarkin och hushållsordningen, inte en-
bart med fysiskt våld utan även med andra metoder såsom kontrollerande bete-
enden och med tvång inskärpa lydnad.   

Anseendet som husbonde, som herre i eget hus, var viktig för dessa män 
och deras överordning var inskriven i lagen. På så sätt var husbondemakten en 
realitet i dessa äktenskap under hela undersökningsperioden. Samtidigt visar 
berättelserna att mannens beslutsrätt och ledning av hushållet inte var självklar 
och oomtvistad i praktiken. Lika lite var hustrurs underordning given eller obe-
stridd. Hustrur töjde på gränserna för könsordningen och försökte på olika sätt 
att kräva sin rättmätiga position som hustru, husmor och mor. En del hustrur 
anklagades själva för att ha tillgripit våld mot makar, och några av dem erkände 
det, men utan att de kyrkliga ämbetsmännen rannsakade våldsanklagelserna 
närmare eller fördömde våldet hårdare än när det var män som påstods ha varit 
våldsamma. Genom att koppla det hustruliga våldet till alkohol eller beskriva 
det som utryck för ett våldsamt sinnelag hos hustrun kunde männen i de analys-
erade fallen resa anklagelser om hustrurs våld utan att själva framstå som hjälp-
lösa, svaga och omanliga.1074  

Som även den tidigare forskningen visat var det hustrun som tillskrevs det 
största ansvaret för att upprätthålla sämjan, genom att underordna sig mannen 
och uppfylla de äktenskapliga och hushållsbaserade plikterna. Följden blev att 
även hustrur som utsatts för mäns våld kunde uppmanas av kyrkoråd, domkapi-
tel och domstolar att bemöta makar med fördragsamhet, kärlek och lydnad. 
Gjorde den gifta kvinnan inte det, riskerade hon att betraktas som en dålig hust-
ru och underförstått att själv ha gjort sig förtjänt av våldet hon utsatts för.1075 
Undersökningen av det kyrkliga materialet visar dock att även män tillskrevs 
ansvar för den äktenskapliga sämjan, och att den därmed betraktades som en 
ömsesidig skyldighet. Tillsammans med juridiska stadganden om att makar 
skulle leva och bo tillsammans medförde detta ideal att våldsamma män inför 
––––––––– 
1073   Se t. ex. Gordon, 1989; Hammerton, 1992; Foyster, 2005; Lindstedt Cronberg, 2009.   
1074   Jfr. Foyster, 2005, s. 102 ff.; Liliequist, 2001.    
1075   Se t. ex. Tomes, 1978, s. 338 ff.; Hunt, 1992, s. 18 f.; Edwards, 1999, s. 73 f.; Abrams, 1999, s. 

122; Ferguson Earle, 2005, s. 296 ff.  
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de kyrkliga myndigheterna kunde resa krav på att deras hustrur skulle flytta 
tillbaka till dem, samt att dess representanter oftast, men inte alltid, uppmanade 
hustrur att göra det. Husbondemanlighetens främsta plikt, så som den formule-
rades i hustrurs anklagelser och i de kyrkliga ämbetsmännens förmaningar, var 
att arbeta och försörja sin familj. Följaktligen fördömdes försummelsen av des-
sa plikter ofta hårdare än anklagelser om fysiskt våld mot hustrur, förutsatt att 
det inte förelåg hot mot livet.  

Kulturella konstruktioner av äktenskaplig oenighet  
och våld 
Utifrån en sammanhållen våldsdefinition och med begreppet våld som kontinu-
um har jag försökt synliggöra komplexiteten i kvinnors våldserfarenheter i det 
förgångna, samt haft ambitionen att historisera äktenskapligt våld. Tillsammans 
med en metodologisk ansats som strävat efter att analysera äktenskapligt våld 
som en del av ett vidare maktfält mellan makar och deras omgivning har under-
sökningen bland annat visat att dåtidens användningar av begreppet misshandel 
inte enbart inkluderade fysiskt våld, så som det vanligen förstås i vår egen tid.  

Min begreppshistoriska analys av ordet misshandel i Svenska akademins 
ordbok har klarlagt att begreppet genomgick viktiga betydelseförskjutningar 
under perioden. Från att tidigare ha haft en vidare innebörd, som motsvarades 
av att handla illa eller orätt; att förbryta sig mot någon eller något; att fela eller 
synda i en vidare moralisk och religiös mening försköts begreppets betydelse i 
början av undersökningsperioden till att huvudsakligen beteckna att någon be-
handlar någon eller något illa med koppling till fysiskt våld. Därmed inskränk-
tes begreppet misshandel successivt till att betyda att någon förgriper sig mot 
en annan genom att rikta fysiskt våld mot hans eller hennes kropp och därige-
nom vållar skada eller smärta. Den begreppshistoriska analysen visar således 
att det tidiga 1800-talet var en period då det ägde rum förskjutningar och för-
ändringar i betydelsen av ordet misshandel på en begreppslig och språklig nivå. 
Från att tidigare ha representerat omoraliska, syndiga, brottsliga handlingar och 
beteenden i en vidare bemärkelse, inskränktes det till att avse främst fysiska 
våldshandlingar.  

I förflyttningen från ordboksnivån till avhandlingens analyser av det kyrkli-
ga och politiska materialet framträder att betydelsen av misshandel förändrades 
successivt över tid även i praxis, och att de olika innebörderna av misshandels-
begreppet förekom parallellt och överlappande även i människors tolkningar 
och bruk av begreppet. Berättelserna om äktenskaplig oenighet och våld inför 
kyrkorådet och domkapitlet i Växjö tyder dock på att det inte enbart var under 
första halvan av 1800-talet som människor utgick från en äldre och vidare för-
ståelse av begreppet misshandel, utan även under den senare delen av perioden. 
Att utgå från att människor menade enbart ett fysiskt våld när de talade om 
misshandel under 1800-talet är således felaktigt och anakronistiskt. Det domi-
nerande intrycket av hur människor talade om äktenskaplig oenighet och våld 
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är snarare att de oftast och huvudsakligen utgick från en äldre och vidare för-
ståelse av begreppet, under hela undersökningsperioden. På så sätt kan en 
språklig och kulturell fördröjning ha varit för handen, genom att förändringen 
på en diskursiv nivå ägde rum innan den fick genomslag i praktiken.  

Att den äldre användningen av begreppet misshandel var i bruk under hela 
undersökningsperioden framträder särskilt tydligt i fall ur det kyrkliga materia-
let där våldsutsatta hustrur eller vittnen omväxlande använde formuleringar 
som exempelvis ”misshandlat och slagit” och ”misshandlat och överfallit med 
hugg och slag” för att beskriva erfarenheter av äktenskaplig oenighet och våld. 
Genom sådana och liknande formuleringar i både protokollen från kyrkorådet, 
domkapitlet och ståndsriksdagen framträder att 1800-talets människor tillskrev 
begreppet misshandel mening och betydelser utifrån en äldre och vidare förstå-
else som inkluderade inte enbart våld utan även andra handlingar, beteenden 
och sinnesuttryck som bröt mot allmän moral, religiösa påbud, och i de här fal-
len, särskilt sådana som bröt mot en kristen uppfattning om det goda äktenska-
pet. På så sätt tycks det som att förståelsen av begreppet misshandel korrelerade 
med dåtidens förståelse av äktenskaplig oenighet och osämja, som ett moraliskt 
och religiöst brott som riktade sig mot äktenskapet som institution, skapelse-
ordningen och samhällsordningen snarare än som en kriminell handling riktad 
mot hustrun som individ eller mot hennes kropp och person. 

I likhet med Östmans och Lindstedt Cronbergs resultat visar min analys att 
begrepp som kiv, oenighet och osämja bidrog till att mäns våld mot hustrur 
även osynliggjordes i materialet från kyrkorådet och domkapitlet i Växjö.1076 
Huruvida det var osynliggörande omskrivningar från skrivarens sida, eller om 
det var med de ordalydelserna makar själva uttryckte sig om våld kan vi inte 
säkert veta. Det tycks dock som att de kyrkliga ämbetsmännen i förhören med 
makar inte särskiljde det fysiska våldet från andra handlingar och aspekter av 
oenigheten såsom fylleri och slöseri. Det framstår inte heller som att de betrak-
tade våldet som mer klandervärt eller brottsligt än sådana beteenden.1077  

I min analys av det kyrkliga materialet framträder att mäns våld osynlig-
gjordes även genom andra ord och beskrivningar såsom ”oordentlighet”, 
”okristligt uppträdande” och ”styggeligt förhållande”, trots att de pekade ut 
mannen som den skyldige och saknade en relationell innebörd. Sådana språkli-
ga osynliggöranden till trots blev mäns våld synligt genom hustrurs, mäns och 
vittnens utsagor om oenighet i nästan samtliga fall som jag undersökt från kyr-
korådet och domkapitlet i Växjö. Till skillnad från vad Marklund funnit för det 
tidiga 1800-talet beskrivs det fysiska våldet oftast i tämligen klichéartade och 
diffusa ordalag i materialet från båda arenorna under hela undersöknings-
perioden.1078  

––––––––– 
1076   Östman, 2001;  Lindstedt Cronberg, 2009.  
1077   Lindstedt Cronberg, 2009.  
1078   Marklund, 2004.  
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Trots detta framgår det att män tillgripit fysiskt våld mot hustrur. Analysen 
av den kyrkliga hanteringen av äktenskaplig oenighet och våld har visat att 
varken domkapitlet eller kyrkorådet i Växjö i någon större utsträckning vidtog 
några sanktioner mot mäns våld, såsom stockstraff eller utestängning från natt-
varden. Till skillnad från vad Ann-Catrin Östman och Andreas Marklund har 
funnit från helt andra undersökningsområden under 1700- och 1800-talen var 
det också mycket ovanligt att kyrkorådet och domkapitlet i Växjö anmälde 
mäns våld mot hustrur vidare till domstol.1079 På den punkten överensstämmer 
mitt resultat huvudsakligen med vad Lindstedt Cronberg funnit från sina under-
sökta fall från olika kyrkoråd i Lund stift, där kyrkoråden uppenbarligen inte 
hanterade mäns våld som en kriminell handling.1080  

Mina resultat skiljer sig dock åt från Lindstedt Cronbergs på en annan viktig 
punkt. Till skillnad från vad hon funnit från kyrkoråden i Lund stift visar analy-
sen av kyrkorådet i Växjö att prästen och ledamöterna ibland kunde bistå 
våldsutsatta hustrur med särskild hjälp och andra åtgärder än de varnande och 
förmanande orden som de var ålagda att tilldela oeniga makar enligt lag. Ett 
liknande agerande har jag även funnit i Växjö domkapitel under perioden. Så-
dana åtgärder kunde bland annat bestå av att kyrkorådet utsåg en särskild för-
myndare åt makar som försonats. Boende i deras närhet gavs han i uppgift att 
vaka över makarnas sammanlevnad och se till att inte osämjan och våldet upp-
repades. I bästa fall kunde en sådan formaliserad kontrollåtgärd utgöra ett 
skydd för hustrur mot mäns våld. I flera fall omnämns också att kyrkorådet be-
slutade om att tillåta makarna att bo isär under en så kallad prövotid, för att på 
varsitt håll begrunda situationen, bättra sig och försöka komma till rätta med de 
äktenskapliga missförhållandena. Utan att syftet med åtgärden alltid formulera-
des i termer av att ge våldsutsatta hustrur skydd mot upprepat äktenskapligt 
våld, är det rimligt att anta att den kunde betraktas som så. I varje fall var det 
med en sådan utgångspunkt i hustrurs utsatthet för mäns våld som många le-
damöter ur i synnerhet prästeståndet argumenterade för behovet av att införa en 
frånflyttningsrätt för våldsutsatta hustrur.  

Undersökningen av hur äktenskaplig oenighet och våld hanterades i praxis 
visar också att kyrkorådet ibland vidtog åtgärder av mer materiell art, bland an-
nat i syfte att säkra våldsutsatta hustrurs försörjning och därmed hålla nere 
socknens fattigvårdskostnader. Sådana åtgärder kunde handla om att avkräva 
män löften om bidrag till hustrurs och barns försörjning och om att utfärda 
överenskommelser mellan makarna om underhåll. De kunde också gälla vård-
nad av barn och förvaltningen av husets tillgångar under tiden som makarna 
bodde isär i väntan på försoning eller förnyade varningar.  

Analysen av kyrkorådets hantering av äktenskaplig oenighet och våld i 
Växjö stad och landsförsamling visar således att de ibland intog ett flexibelt 

––––––––– 
1079   Östman, 2001, s. 75; Marklund, 2004, s. 53.  
1080   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 135 ff. 
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och pragmatiskt förhållningssätt till lagen och vidtog åtgärder i strid med dess 
stadganden. Här tillämpades sålunda en lokal kyrklig praxis som stod i strid 
med gällande lagstiftning. Som Ivar Nylander framhållit fanns det till exempel 
inget som helst stöd i lagen för att kyrkoråd eller domkapitel kunde dispensera 
från den principiella skyldighet som makar enligt Giftermålsbalken 14:2 hade 
att leva tillsammans.1081  

I överensstämmelse med hur vissa präster i ståndsriksdagen omtalade i sina 
anföranden hur de tvingades agera i fall av äktenskaplig oenighet för att skydda 
misshandlade hustrur från makars våld, tycks kyrkorådet i Växjö ha vidtagit 
tillfälliga separationer som en åtgärd, efter eget gottfinnande och när de ansåg 
det nödvändigt.1082 Kyrkorådets syfte med att låta oeniga makar bo skilda åt 
tycks inte enbart ha varit att skapa förutsättningar för försoning och sämja, utan 
också ibland att ge hustrur skydd från mäns våld och andra äktenskapliga miss-
förhållanden, samt skapa ordning i hotade hushåll och i staden.     

De tillfälliga separationer som kyrkorådet beviljade oeniga makar genom 
den så kallade prövotiden, eller i väntan på förnyade varningar, kan liknas vid 
den frånflyttningsrätt vid oenighet som föreslogs genom motionen i prästestån-
det vid 1828–29 års riksdag, men som aldrig införlivades i lagen om skilsmäs-
sa. Till skillnad från prästerskapet i ståndsriksdagen syntes ingen ängslan hos 
ledamöterna i Växjö kyrkoråd över att de gjorde sig skyldiga till lagbrott ge-
nom att låta oeniga makar bo isär, på tvärs mot den principiella plikten att leva 
tillsammans. Således tycks de ha betraktat den äktenskapliga sammanlevnaden 
som enbart en princip om hur den borde vara, och inte ett ovillkorligt krav på 
hur den alltid måste vara.  

Att prästerskapet i ståndsriksdagen pekade på att lagstiftningen om äkten-
skaplig oenighet och skilsmässa innehöll en paradox som tvingade miss-
handlade hustrur att antingen leva tillsammans med våldsamma män, eller att 
göra sig skyldiga till egenvilligt övergivande, kom sig säkert av att de upplevde 
det som ett juridiskt dilemma och en etisk konflikt att behöva bryta mot lagens 
påbud när de uppmanade hustrur att flytta från våldsamma makar. Inget motsä-
ger att deras utsagor om att misshandlade hustrur som flytt från våldsamma 
makar tvingades tillbaka till hemmet eller blev dömda för egenvilligt övergi-
vande var hämtade ur verkligheten. Både den tidigare forskningen och mina 
analyserade fall visar att våldsutsatta hustrur i de flesta fall uppmanades av 
kyrkliga ämbetsmän att flytta hem och återuppta sammanlevnaden.1083 Min un-
dersökning visar emellertid att kyrkorådet och domkapitlet inte alltid reste så-
dana krav på våldsutsatta hustrur, och att de ibland kunde vidta andra åtgärder 
––––––––– 
1081   Nylander, 1961, s. 94 f.   
1082   Enligt Nylander fanns det redan i 1608 års förslag till kyrkolag en ”separatio temporaria”, det vill 

säga en tillfällig separation i äktenskap. Syftet med separationen tycks ha varit att fungera som ett 
medel dels för att få oeniga makar att försonas, dels som ”ett skydd åt den ene maken för den andres 
övergrepp”, Nylander, 1961, s. 69.    

1083   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 136. 
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som utgjorde ett större skydd mot mäns våld och andra äktenskapliga missför-
hållanden. Kyrkorådets och domkapitlets övriga agerande tydliggör också att 
de varnande och förmanade orden till oeniga makar ibland inte alltid framstod 
som särskilt tvingande, utan mer syntes vara en formell och lagstadgad åtgärd 
som måste utföras i enlighet med de styrande regelverken och prästernas kall. 

Hur skillnaden mellan det sätt som kyrkorådet i Växjö respektive några 
kyrkoråd i Lunds stift hanterade äktenskaplig oenighet och våld ska förklaras är 
inte givet. Jag vill emellertid hävda att en plausibel tolkning är att en större 
pragmatism i ärendehanteringen kan träda fram när man, som jag, har en större 
kontinuitet i undersökningsrummet och över tid, än när man som Lindstedt 
Cronberg gör ett selektivt urval från olika kyrkoråd under en kortare tidsperi-
od.1084 Även i min egen undersökning av kyrkorådet framgår att misshandlade 
hustrur i fall av äktenskaplig oenighet yrkade på skilsmässa från mitten av sek-
let,1085 men med ett längre tidsperspektiv har jag kunnat visa att sådana önske-
mål knappast uttrycktes dessförinnan. I början av 1800-talet blev resultatet av 
kyrkorådets varningar vid äktenskaplig oenighet och våld i de flesta fall att ma-
karna försonades eller tilldelades en ny prövotid. En möjlig tolkning av denna 
förändring över tid är att kyrkorådets inflytande i lokalsamhället och det kyrko-
tuktande paradigmet var starkare i början än i slutet av undersökningsperioden, 
samt att införandet av 1860 års förordning medförde att skilsmässa framstod 
som ett tänkbarare alternativ för misshandlade hustrur.1086  

Min analys av det kyrkliga materialet stödjer således tidigare forskningsre-
sultat som visat att begreppet oenighet medförde att hustrurs anklagelser om 
mäns våld inte rannsakades särskilt, och att det fysiska våldet varken särskilj-
des från andra felaktiga handlingar, eller definierades som mer felaktigt eller 
klandervärt än till exempel fylleri och slöseri. Det ansågs uppenbarligen inte 
befogat att överlämna våldet till prövning i domstol.1087 Detta resultat är viktigt 
och visar på en överensstämmelse mellan hur kyrkolagen och giftermålsbalken 
tolkade våld som en aspekt av en ömsesidig konflikt, utan hänsyn till könshie-
rarkin och ojämlika maktförhållanden.1088  

Resultatet visar också hur ett historiskt perspektiv kan bidra till att förklara 
hur vissa föreställningar om kvinnors skuld och ansvar i relation till kvinno-

––––––––– 
1084   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 145; se även hennes bilaga över kyrkorådsfallen på s. 316.   
1085   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 137; Några fall där hustrur yrkar på skilsmässa från våldsamma ma-

kar omnämner dock inte Östman från sin undersökning av hur osämja hanterades i ett kyrkoråd i 
finska Österbotten under 1700-talet, Östman, 2001.     

1086   Jfr. Taussi Sjöberg som hävdar att det ökade antalet skilsmässor på grund av äktenskaplig oenig-
het i Sverige vid slutet av 1800-talet var en följd av införandet av 1860 års förordning om skilsmässa, 
Taussi Sjöberg, 1988, s. 77.  

1087   Lindstedt Cronberg, 2006; 2009; se även internationell historisk forskning om hustrumisshandel 
som visat att ett liknande synsätt hos domstolar tenderade att osynliggöra mäns våld så att det inte de-
finierades som straffvärt, t ex Smith, 1992, s. 35 f; Phillips, 1988, s. 332 f.; Tomes, 1978, s. 334 ff.; 
Clark, 1992, s. 17.; Ross, 1982, s. 591.     

1088   Liliequist, 2001; Lindstedt Cronberg, 2004; 2009. 
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misshandel har uppkommit. Vänder vi på perspektivet något och utgår från en 
nutida feministisk sammanhållen våldsförståelse menar jag att de dåtida inne-
börderna av begreppen oenighet och misshandel kan tolkas som inte enbart bi-
dragande till ett osynliggörande av fysiskt våld, utan också som begrepp som 
kunde öppna upp för ett synliggörande av den komplexitet och det kontinuum 
som präglade hustrurs våldserfarenheter, samt att fysiskt våld oftast enbart var 
en av flera dimensioner av misshandeln som de utsattes för.  

Detta resultat är också viktigt, inte minst för att det pekar på att en äldre de-
finition av misshandel kan ha bidragit till att misshandlade hustrur kunde tolka 
och ge uttryck åt det manliga maktmissbruk som de utsattes för i äktenskapet 
som ett komplext och sammanflätat våld. Utifrån ett sådant perspektiv vill jag 
framföra en alternativ tolkning, eller hypotes, om att dåtidens förståelse av oe-
nighet och definition av misshandel rent utav kan ha underlättat för misshand-
lade hustrur att benämna och definiera komplexiteten i de egna våldserfarenhe-
terna på ett sätt som tycks ha gått förlorad med en mer modern förståelse av 
våld och misshandel – som utgår från att begreppet måste inkludera fysiskt 
(grovt) våld riktat mot någons kropp.  

Modern feministisk forskning om kvinnomisshandel har bland annat visat 
att mycket få kvinnor idag anmäler det våld de blivit utsatta för.1089 Den vanli-
gaste förklaringen som kvinnorna lämnar till att de inte anmält våldet är att de 
betraktat våldet som alltför obetydligt. Utifrån en dominerande förståelse av 
våld som fysiskt och grovt följer att kvinnor som utsätts för mäns våld tenderar 
att bagatellisera våldet, det vill säga att inte tolka våldet som allvarligt nog för 
att motsvara samhällets definitioner av ”riktigt våld”. Parallellt med denna ba-
gatellisering av våldet visar kvinnors självrapportering i enkäter och intervjuer 
dock att våldet har stora negativa konsekvenser för bland annat deras hälsa.1090  

Med utgångspunkt i sådana resultat har feministiska våldsforskare under de 
senaste 20 åren funnit det nödvändigt att utveckla en våldsförståelse som inte 
enbart tar fasta på det fysiska våldet eller som fragmentiserar våldet genom att 
skilja mellan exempelvis olika våldsformer, mellan våld mot kvinnor och barn, 
eller mellan ”dom” våldsutsatta kvinnorna och ”vi” andra.1091 På samma sätt 
som begreppen misshandel och oenighet historiskt betraktat kunde inbegripa 
inte enbart fysiskt våld utan även andra våldsformer, kontrollerande beteenden, 
hot, ekonomiska tvång etc. söker en sammanhållen våldsförståelse att vidga de-
finitionen av våld så att den kan ringa in att:  

 

––––––––– 
1089   Se t. ex. Lundgren et al., 2001; Brottsförebyggande rådet, 2002.   
1090   Lundgren & Westerstrand, 2005a, s. 500 f.  
1091   Se t. ex. Kelly, 1988, s. 74; Eliasson, 2000, s. 15 f.; Lundgren & Westerstrand, 2005a, s. 492 f., s. 

504; för en vidare diskussion av en sammanhållen våldsförståelse och begreppet våld som kontinuum 
se kap. 2.   
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[k]vinnornas liv rymmer (vålds)erfarenheter som tar färg av varandra 
och som därmed hänger samman när [de] ska tolka och sätta ord på sina 
erfarenheter.1092  
 

Utifrån detta resonemang, och med utgångspunkt i hur misshandlade hustrur 
gav uttryck för komplexa våldserfarenheter i 1800-talets kyrkliga lokala prakti-
ker genom begrepp som oenighet och misshandel menar jag att det går att ar-
gumentera för att en förståelse av äktenskapligt våld och hustrumisshandel gått 
från en exkludering och ett osynliggörande av fysiskt våld till ett synliggörande 
av fysiskt våld. Denna process kan också sägas ha förändrats från ett synliggö-
rande av andra former för mäns våld mot hustrur än det fysiska våldet, till ett 
osynliggörande av andra våldsformer än fysiskt (grovt) våld.    

Med utgångspunkt i en sammanhållen våldsförståelse och i en kontinuum-
definition av våld har analysen av berättelserna om äktenskaplig oenighet och 
våld inför kyrkoråd och domkapitel visat att våldet aldrig stod ensamt i miss-
handlade hustrurs berättelser, i bemärkelsen att det alltid uttrycktes en koppling 
mellan fysiskt våld och andra former av våld och manligt maktmissbruk såsom 
hot, verbalt våld, ekonomiskt tvång etc. Av hustrurs, och ibland makars och 
vittnens, berättelser om äktenskaplig oenighet och våld framträder också hur 
olika typer av kontrollerande beteenden var kopplade till mäns våldsutövning, 
såsom försök att kringskära hustrurs umgänge med släkt och vänner, stänga 
dem ute från hemmet eller uttrycka misstankar om otrohet.  

Att misshandlade hustrur ofta vävde samman anklagelser om mäns våld 
med fylleri och slöseri kan å ena sidan tolkas som ett uttryck för att våldet 
ensamt inte räckte som grund för omgivningens fördömanden av mannens upp-
trädande i äktenskap och hushåll. Å andra sidan kan hustrurnas klagomål över 
”fylleri, slöseri och ett våldsamt sinnelag” tolkas som en avspegling av skils-
mässolagens stadganden där de tre kriterierna kunde utgöra grund för skilsmäs-
sa, enligt 1810 års förordning.1093 Denna tolkning är rimlig, framförallt när det 
gäller hustrur som yrkade på skilsmässa. Dock var det endast en liten minoritet 
av hustrurna yrkade på skilsmässa inför kyrkorådet under den tidigare delen av 
undersökningsperioden. Detta tyder inte på att det enbart skulle vara en strategi 
för att få skilsmässa, utan snarare en avspegling av den äktenskapliga oenighe-
tens och våldets komplexa kontext, där grovt fysiskt våld förekom sammanflä-
tat med lindrigare våld, hot, samt verbalt och ekonomiskt våld.  

En av avhandlingens frågeställningar har handlat om huruvida mäns våld 
mot hustrur betraktades som legitimt eller illegitimt under perioden. Ser vi till 
hur makarna själva uppfattade våldets legitimitet framträder att inte någon hust-
––––––––– 
1092   Lundgren & Westerstrand, 2005b, s. 504.  
1093   Enligt rättshistorikern Ingvar Nylander stadgade lagtexten att en make måste uppvisa samtliga 

brister för att en skillnadsgrund skulle föreligga, men visar att svensk rättspraxis inte påverkades av 
lagens intention. Därmed kunde t ex hustrumisshandlare dömas till skilsmässa utan att fylleri eller 
slöseri förelåg, Nylander, 1961, s. 214 f.  
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ru i förhören inför kyrkoråd och domkapitel ger uttryck för att de anser sig ha 
förtjänat eller gjort sig skyldiga till mäns våld, eller att männen haft vare sig en 
rätt eller en giltig anledning att tillgripa det. Hustrur tycks således inte ha tolkat 
mäns äktenskapliga våld som ett uttryck för att något varit fel hos dem. Till 
skillnad från delar av den internationella historiska forskningen framträder så-
ledes att de misshandlade kvinnorna inte hade internaliserat vare sig männens 
eller de kyrkliga ämbetsmännens syn på att de själva medverkat till våldet de 
utsatts för, eller betraktade våld som en inneboende eller ofrånkomlig aspekt av 
äktenskap.1094  

Som tidigare forskning visat framgår av männens svar på anklagelser om 
äktenskaplig oenighet att de kunde betrakta sitt våld mot hustrur som legitimt. I 
förhör inför de kyrkliga myndigheterna hänvisar flera män mer eller mindre ut-
tryckligt till en rätt eller plikt att tillrättavisa hustrur för bristande lydnad eller 
underordning. Det sammantagna intrycket av de studerade fallen är emellertid 
att legitimerandet av mäns våld mot hustrur, en acceptans och tolerans för det, 
existerade parallellt med ett fördömande av våldet. Såväl grovt våld som hot 
om våld kunde betraktas som illegitimt, beroende av omständigheterna och av 
vem som uttalade sig om det. Våldets legitimitet var således villkorad. Med 
andra ord ansågs våldet vara legitimt under vissa villkor, medan ”samma” våld 
under andra villkor och omständigheter betraktades som illegitimt. Ur mannens 
perspektiv kunde ett sådant villkor vara att hustrun genom att uppträda våld-
samt, aggressivt eller genom att ha misskött sina hushållsplikter inte uppfyllt 
rådande normer för kvinnlighet och hustrulighet.  

För hustrurs del tycks våldets legitimitet ha varit villkorad av huruvida 
männen uppfyllde sina andra husbondeplikter. Denna tolkning kan vara ytterli-
gare en förklaring till att mäns våld aldrig står ensamt i deras berättelser om äk-
tenskaplig oenighet, utan alltid sammanflätas med andra anklagelser om exem-
pelvis slöseri eller fylleri. På liknande sätt framträder att de kyrkliga ämbets-
männen i många fall legitimerade mäns våld – om än implicit – genom att un-
derlåta sig att kritisera våldet, rannsaka det närmare eller vidareremittera det till 
domstol. Intrycket är snarare att det var när mannens våld utgjorde ett allvarligt 
hot mot hustruns liv eller hälsa, eller i kombination med andra aspekter av oe-
nighet ansågs utgöra ett mot den allmänna ordningen, som det betraktades som 
stigmatiserande eller diskvalificerande för mannen. Mina resultat ligger således 
i linje med en historisk forskningsinriktning som under senare år gett flerfaldi-
ga exempel på att toleransen för mäns våld mot hustrur och våldets legitimitet 
var ambivalent och komplext och alltid beroende av sitt sammanhang.1095  

Analysen av ståndsriksdagens diskussioner och debatter om ändringar i la-
gen om oenighet och skilsmässa har visat att ledamöterna konstruerade pro-
––––––––– 
1094   Se t. ex. Tomes, 1978, s. 329, s. 338; Ross, 1982, s. 593; Gordon, 1989, s. 256.  
1095   Se t. ex. Clark, 1992;  Hammerton, 1992; D’Cruze, 1998; 2000; Ferguson, 2000, 2005; Foyster, 

2005; Bailey, 2000, 2003; Liliequist, 2001; Östman, 2001; Eriksson, 2003; 2005; 2006; Marklund, 
2004; Lindstedt Cronberg, 2004; 2005; 2006; 2009.  
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blemet på liknande sätt som i de lokala kyrkliga praktikerna. Följaktligen kon-
struerades äktenskaplig oenighet och våld som ett hot mot både äktenskapet 
som institution, mot hushållsordningen och den allmänna ordningen i lokal-
samhället och ibland som ett hot mot hustrurs hälsa och liv. Först när den äk-
tenskapliga oenigheten och mäns våld mot hustrur formulerades som sådana 
hot fanns det således en grund för att fördöma det, och för att legitimera poli-
tiska åtgärder. I det offentliga politiska samtalet i ståndsriksdagen exkluderades 
oftast lindrigare fysiskt våld, hot om våld och andra former av psykiskt våld 
från det illegitima våldet och konstruerades därmed underförstått som legitimt. 
Att det huvudsakligen var det grova fysiska våldet som synliggjordes i fördö-
mande ordalag i ståndsriksdagens diskussioner kan emellertid tolkas som ett ut-
tryck för det politiska systemets logik, där problemet måste konstrueras som 
allvarligt och hotfullt för att motivera politiska åtgärder.  

I analysen av hur domkapitlet hanterade äktenskaplig oenighet och våld 
framträder en överensstämmelse med hur vissa ledamöter i ståndsriksdagen, i 
synnerhet bland prästerskapet, argumenterade för ett borttagande av varnings-
graden inför domkapitlet med hänvisning till att den var resultatlös när det 
gällde sitt syfte att få oeniga makar att försonas och att deras varningar till ma-
kar mest framträder som en formalitet. Förhören i domkapitlet tycks inte ha 
präglats av samma nit och iver att lösa problemet som i kyrkorådets praktik. En 
av förklaringarna, som inte sällan framfördes som ett argument i den politiska 
debatten mot domkapitlets varningar, kan ha varit att konsistoriet inte hade 
samma närhet till makarna, och följaktligen inte var så insatta och engagerade i 
deras problem. Det är också möjligt att den vanligt förekommande remittering-
en av makars oenighet till världslig domstol kan ha berott på att de äktenskapli-
ga missförhållandena var så svåra när de nådde domkapitlet att majoriteten av 
de makar som hamnade där inte längre gick att tvinga till sammanlevnad och 
sämja. De flesta makar som kommit så långt som till domkapitlet i varnings-
processen, vidhöll sina krav på skilsmässa. Protokollen visar att konsistoriets 
män inte rannsakade oenighet och våld närmare. De tycks ha nöjt sig med den 
beskrivning av problemet som gavs genom de insända protokollen från kyrko-
rådet och de instämde inte heller vittnen, vilket Marklund och Bladh däremot 
har funnit i sina studier.1096 

Det sammantagna intrycket av hur domkapitlet hanterade äktenskaplig oe-
nighet och våld är att både makarna själva och konsistoriets män betraktade 
anmälan till domkapitlet som första steget till skilsmässa, trots att det formellt 
sett skulle vara ytterligare ett steg i varningsproceduren som syftade till förso-
ning. I en stor majoritet av fallen kunde konsistoriet inte förmå makarna att 
enas, utan gav upp inför deras yrkanden på skilsmässa. Genom att göra var-
ningarna mest till en formalitet kan konsistoriets män således själva ha bidragit 
till att domkapitlets varningar betraktades som ”fruktlösa” och som en ”onödig 
––––––––– 
1096   Bladh, 2003; Marklund, 2004. 
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formalitet” bland många ledamöter i ståndsriksdagen, och därmed till att de 
togs bort med införandet av 1860 års förordning.  

Kulturella konstruktioner av äktenskaplig oenighet och 
våld som politiskt problem   
Med inflytande från liberalismens idéer, romantikens strömningar och pietistis-
ka influenser – och i opposition till konservativa krafter som slog vakt om den 
rådande ordningen – följde också successiva förändringar av kvinnors juridis-
ka, politiska och sociala ställning under seklet. Vilken betydelse sådana struk-
turella förändringar medförde i synen på mäns våld mot kvinnor inom äkten-
skapet och för kvinnors möjligheter att undkomma detta våld, har stått i fokus 
för föreliggande avhandling.  

Till skillnad från tidigare forskning som hävdat att det offentliga samtalet 
om mäns våld mot hustrur i Sverige tystnade vid ingången till 1800-talet, samt 
att det privatiserades och marginaliserades till de lägre klasserna, har min av-
handling visat att det fortsatte under i princip hela undersökningsperioden. Äk-
tenskapligt våld och andra former av manligt maktmissbruk politiserades snara-
re än privatiserades i detta samtal genom att bli föremål för politisk debatt och 
beslutsfattande.1097 I kontrast till Lindstedt Cronberg som hävdar att det dröjde 
50 år efter 1809–10 års riksdag innan ståndsriksdagen återigen diskuterade våld 
som skilsmässogrund, visar min studie att det hon benämner ”riksdagsdebatten 
om misshandlade hustrurs rätt till skilsmässa 1859–1860” faktiskt inte var en 
ny debatt, utan snarare kulmen på en mycket längre diskussion som pågått i 
ståndsriksdagen i minst 30 år.  

Med utgångspunkt i en längre diakron studie, och ett perspektiv som belyser 
historisk kontinuitet menar jag att det går att argumentera för att den ”privata 
offentlighet” som växte fram från slutet av 1700-talet, och som innebar en ökad 
insyn och öppenhet i familjelivets mest privata och intima konflikter, medförde 
en successiv politisering av äktenskapet.1098 Med utgångspunkt i begreppet oe-
nighet, och utifrån en vidare förståelse av misshandel – som kunde inkludera 
andra former av manligt maktmissbruk i äktenskapet än fysiskt våld, såsom fyl-
leri och slöseri, öppnade denna politiska debatt upp för en vidare kritik av hus-
bondemakten och könshierarkin. I debatten artikulerades både kvinnors juridis-
ka, ekonomiska och moraliska utsatthet i äktenskapet och det gjordes koppling-
ar till vad som uppfattades som andra sociala och sedliga problem i samtiden. 
På så sätt blev den långa debatten rörande ändringar i lagen om äktenskaplig 
oenighet och skilsmässa en del av det senare 1800-talets emancipationsrefor-
mer. Under den första delen av 1800-talet resulterade debatten bland annat i 
förordningar om äktenskapsskillnad 1810 och 1860, och mynnade så småning-

––––––––– 
1097   Liliequist, 2001.  
1098   Ågren, 2006.  
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om också ut i införandet av gift kvinnas egendoms- och dispositionsrätt, samt 
en större revision av giftermålsbalken, efter undersökningsperiodens slut, under 
tidigt 1900-tal.1099  

Min underökning har visat att uppmärksammandet av hustru misshandel 
och det reformarbete som följde under 1800-talet inte helt igenom kan beskri-
vas som ett ”sekulariserat projekt”.1100 Under hela undersökningsperioden var 
Sverige en tämligen homogen stat i religiöst hänseende. Människors världsbild 
var i hög utsträckning fortfarande religiöst betingad och den protestantiska kul-
turen dominerade. Kyrkligt och världsligt flätades fortfarande samman på fler-
faldiga sätt, inte minst när det gällde ingåendet och upplösandet av äktenskap. 
Den begynnande sekulariseringen av samhället bidrog förvisso till att skapa en 
ny syn på hustrumisshandel i Sverige och många andra länder under seklet, ut-
ifrån en process som Lindstedt Cronberg beskriver ”från osämja till hustru-
misshandel”.1101  

I avhandlingen har jag försökt att belysa hur det politiska uppmärksamman-
det av mäns våld mot hustrur i Sverige initialt ägde rum i en religiös kontext, 
där just prästerskapet tog initiativet till en ändring av lagen om oenighet och 
skilsmässa. Deras utgångspunkt var den paradoxala situation som en alltför 
sträng lag om äktenskaplig oenighet och skilsmässa försatte våldsutsatta hustrur 
i, samt de egna yrkeserfarenheter som lokala församlingspräster hade av att 
hantera problemet. Avhandlingen har bland annat visat att det var prästerskapet 
som ”ägde frågan” och gjorde anspråk på att lösa problemet i början av den 
långa riksdagsdebatt som föregick 1860 års skilsmässoförordning. Det var i 
prästeståndet som flera initiativ till politiska förändringar rörande äktenskaplig 
oenighet och skilsmässa togs under första delen av 1800-talet. Det var således 
prästerskapet som initialt ryckte åt sig privilegiet att formulera problemet, och 
blev pådrivande i processen för de ändringar i lagstiftningen om äktenskaplig 
oenighet och skilsmässa som inträffade efter seklets mitt.  

På så sätt blev det också prästeståndet som dominerade det politiska samta-
let i ståndsriksdagen om äktenskaplig oenighet och våld under hela perioden. I 
såväl de motioner som restes som i de anföranden som hölls framträder att 
prästerskapets engagemang i hög grad motiverades av att de utgjorde den yr-
kesgrupp som först stötte på problemet i lokalsamhället, och vars uppgift var att 
tilldela oeniga makar både den första och andra varningsgraden. Med utgångs-
––––––––– 
1099   För en diskussion av framväxten av en privat offentlighet rörande egendomsförhållanden under 
1700-talet se Ågren, 2006;  för en översikt över den nordiska äktenskapslagstiftningens utveckling från 
ca. 1850–1930 se Melby, Pylkkänen, Rosenbeck och Carlsson Wetterberg, 2006; se även Zara Bersbos 
pågående avhandlingsprojekt i historia vid Linnéuniversitetet, Växjö.     
1100   Lindstedt Cronberg,  2009, s. 291; se avhandlingens forskningsläge i kap. 3 som visar att den in-

ternationella historiska forskningen huvudsakligen beskrivit 1800-talets reformarbete som ett sekula-
riserat, liberalt projekt, där den framväxande borgarklassen ägde problemformuleringsprivilegiet, var 
initiativtagare och pådrivande i förändringsprocessen för genomförandet av ändringar i lagstiftningen 
om hustrumisshandel.   

1101   Lindstedt Cronberg, 2009, s. 291.  
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punkt i sådana direkta erfarenheter av att hantera hustrumisshandel och andra 
äktenskapliga missförhållanden är det inte förvånande att det var präster verk-
samma på församlingsnivå som väckte motionerna i prästeståndet, och inte bis-
kopar eller andra högre kyrkliga ämbetsmän. Initialt formulerades såväl pro-
blemet som lösningarna på det därmed utifrån prästerskapets praxis och levda 
erfarenheter, snarare än utifrån teologiska eller kyrkopolitiska perspektiv. För-
slagen formulerades utifrån en mer liberal och pragmatisk syn på äktenskap och 
skilsmässa och kunde därför tolkas som ”radikala reformer” med dåtida mått.  

Undersökningen av ståndsriksdagens politiska samtal om äktenskaplig oe-
nighet och skilsmässa visar att hela perioden utmärktes av en stark konsensus i 
prästeståndet om att äktenskapet skulle bevaras som en religiös och sedlig insti-
tution, och inte förvandlas till ett civilt kontrakt. Analysen visar dock att det 
fanns en större komplexitet bland ledamöternas syn än vad som framkommit i 
tidigare forskning.1102 Trots att prästerskapet var överens om att det var äkten-
skapets helgd som var det skyddsvärda föremålet i reformarbetet fanns det oli-
ka synsätt på hur den skulle upprätthållas, och hur man skulle hantera proble-
met med makar som inte levde i enlighet med det goda kristna äktenskapet.1103 
Genom att lyfta fram denna komplexitet menar jag att konkurrerande diskurser 
om kön, klass, äktenskap och våld även kom till uttryck inom prästerskapet. 
Detta bidrog till att skapa konflikter och öppningar och på sikt bidra till de för-
ändringar av lagstiftningen som ägde rum efter seklets mitt.  

På liknande sätt som prästerskapet agerade i kyrkorådets hantering av äk-
tenskaplig oenighet och våld i Växjö, uttryckte vissa ledamöter i ståndsriksda-
gen en mer pragmatisk och liberal syn på skilsmässa. De värnade sålunda mer 
om att vidta åtgärder till skydd för våldsutsatta hustrur än att utgå från strikta 
tolkningar av den kristna principen om äktenskapets oupplöslighet. Med ut-
gångspunkt i konkreta förhållanden och egna erfarenheter av att hantera äkten-
skaplig oenighet och hustrumisshandel i praktiken argumenterade dessa mer re-
formsinnade präster också utifrån en vidare och mer liberal äktenskapsdiskurs i 
samtiden, som bland annat riktade en ökad uppmärksamhet och kritik mot den 
äktenskapliga maktrelationen, inkluderat mäns våld mot hustrur. I denna äkten-
skapsdiskurs framträder tanken på äktenskapet som ett civilt kontrakt, samt ro-
mantiska och pietistiskt influerade idéer om den personliga kärleken mellan 
makar som ett förutsättning för ett lyckligt äktenskap och ett äktenskap i enlig-
het med Guds vilja.1104  

I prästerskapets anföranden i ståndsriksdagen framträdde kärleken och den 
ömsesidiga respekten mellan makar ibland som närmast konstituerande för de-
ras förening, varför motsatsen i form av olyckliga äktenskap kunde konstrueras 
som en grund för dess upplösning. Som framgått av analysen gjorde en sådan 

––––––––– 
1102   Lindstedt Cronberg, 2009.  
1103   Lindstedt Cronberg, 2009.  
1104   Se t. ex. Hellsten, 1951, s. 108, s. 123–124.  
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äktenskapssyn det möjligt för prästerskapet att argumentera för att äktenskap 
präglade av våld och oenighet borde betraktas som redan avslutade, och att ma-
kar som kände hat och stark motvilja mot varandra därför borde tillåtas skils-
mässa. För att undvika förhastanden och för att främja försök till försoning me-
nade dock även mer reformsinnade och liberala präster att vissa hinder måste 
kvarstå på vägen till skilsmässa, bland annat i form av prästerskapets medlings-
försök och en prövotid.  

Kyrkan som samhällelig maktbas var den materiella grund utifrån vilken 
även dessa präster hade en position att tala, vilket medförde att de på olika sätt 
sökte slå vakt om denna makt i sina anföranden. I diskussionerna om hur pro-
blemet oenighet och våld skulle lösas tillskrev de således prästerskapet en vik-
tig roll och artikulerade ibland explicita krav på en utvidgad makt åt dem. Ofta-
re var det dock med en betoning av den enskilda prästens själavårdande roll på 
bekostnad av domkapitlets och i viss mån kyrkorådets, kyrkotuktande para-
digm.  

I analysen av bondeståndets diskussioner framträder hur ledamöterna disku-
terade äktenskaplig oenighet och våld inom en framväxande social diskurs som 
konstruerade äktenskaplig oenighet och våld som huvudsakligen ett ekono-
miskt problem. Trots att även bönderna definierade hustrumisshandel som ett 
problem för staten att kontrollera och reglera, var det varken våldet eller oenig-
heten i sig som var problemet, utan snarare de ekonomiska och försörjnings-
mässiga konsekvenserna som ansågs följa med detta. Trots att de självägande 
bönderna i bondeståndet konstruerade problemet som ett huvudsakligen privat-
ekonomiskt problem, framträder att i synnerhet de mer konservativa ledamö-
terna även lyfte fram bevarandet av äktenskapet som ett centralt värde, och 
därmed motsatte sig en liberalisering av skilsmässolagen. Deras motiv till att 
inte vilja underlätta skilsmässa vid äktenskaplig oenighet och våld kopplades 
förvisso till ett bevarande av parrelationen inom äktenskapet, men inte främst 
för att hålla samman äktenskap som en grund för sedlighet och moral utan för 
att hålla samman hushåll och egendomar. Därmed värnade de om att bönder 
inte skulle riskera att behöva gå ifrån sina gårdar. Ett annat incitament var att 
förhindra uppsplittrade familjer som skulle kunna behöva försörjas av socknar-
nas fattigvård, vilket kunde rendera en förhöjd beskattning av hemmansägar-
klassen.  

Parallellt med att prästerskapet slog vakt om kyrkan som samhällelig makt-
bas i sina diskussioner och i konstruktionen av äktenskaplig oenighet och våld 
som ett problem, framgår således hur bönderna på liknande sätt slog vakt om 
ägandet av jorden som sin maktbas. De första decennierna under avhandlingens 
undersökningsperiod var betydelsefulla för bondeklassens ställning i det svens-
ka samhället. Under den här tiden började bönderna delta alltmer aktivt i sam-
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hällslivets politiska och ekonomiska omvandlingsprocesser.1105 Huvudsakligen 
gällde det en framväxande och självmedveten grupp av hemmansägare vars 
ökade välstånd och inflytande skapade en ny klasskänsla bland allmogen. En-
ligt historikern Peter Aronsson konstruerade de välbärgade bönderna en ny kul-
turell identitet som hemmansägare. I denna process ingick de politiska och kul-
turella allianser med andra egendomsägare, exempelvis adelsmän i agrarsam-
hället och vinnlade sig på olika sätt om att accentuera skillnader mellan dem 
själva och lantproletariatet. Den huvudsakliga arenan var sockenstämman där 
bönderna fick sin politiska träning och där försvarade bondeklassens intressen 
mot såväl centralmaktens inblandning i de lokala angelägenheterna, som mot 
de agrara underklasserna.1106  

Formeringen av hemmansägarklassen ägde även rum i ståndsriksdagen och 
genom de självägande böndernas representanter. I debatten om äktenskaplig 
oenighet och våld framträder bland annat hur bondeståndet slog vakt om ett 
lokalt självstyre gentemot statsmakten, genom att både plädera för att varnings-
graderna av oeniga makar skulle hanteras av de lokala kyrkoråden och inte av 
domkapitlen och att genom häradsrätterna skulle ges rätt att tilldöma oeniga 
makar skilsmässa. Parallellt med en sådan framväxande bondeliberalism bland 
de självägande bönderna i ståndsriksdagen, fanns emellertid en annan mer kon-
servativ falang med bönder från det mer konservativa Västsverige som mer 
ihärdigt slog vakt om äktenskapets helgd och motsatte sig en uppmjukning av 
skilsmässolagen.  

Med en tilltagande proletarisering och pauperisering av landsbygden som 
fond för diskussionerna kom de självägande bönderna i ståndsriksdagen att slå 
vakt om sina egendomar i diskussionen om äktenskaplig oenighet och våld. Ett 
huvudskäl var att hålla samman hemmanen och att förhindra att underklassen 
på landsbygden blev i behov av fattigvård, som bönderna skulle vara tvungna 
att stå för. Skilsmässor utgjorde inte enbart ett hot mot äktenskapet i sig, utan 
också mot ägandet av gårdar, med en risk för att splittra upp egendomar. Därför 
konstruerade bönderna problemet äktenskaplig oenighet och våld främst utifrån 
en diskurs om fattigdom, fylleri, försörjningssvårigheter och försumlighet av 
barn. Detta hänfördes huvudsakligen till agrarsamhällets framväxande under-
klasser.  

Att äktenskaplig oenighet och våld främst diskuterades och blev ett så utta-
lat och tydligt problem för prästeståndet och bondeståndet, säger något om des-
sa gruppers makt under perioden, och därmed också deras förmåga att definiera 
problemet i det offentliga politiska samtalet. De olika ständerna konstruerade 
äktenskaplig oenighet som ett problem utifrån konkurrerande diskurser om kön, 
klass, våld och äktenskap, som omgav deras respektive maktbaser. Därmed 
––––––––– 
1105   Se t. ex. Strååth & Sörenseen, 1997, s. 3–10; för en analys av bondemanlighet under 1800- tal och 

tidigt 1900-tal, samt en diskussion över periodens bondeidealisering ur ett könsperspektiv se Östman, 
2006.    

1106   Aronsson, 1992, s. 312–342.  



 346

kom de också med olika förslag på hur problemet skulle lösas. För att begrip-
liggöra hur de olika aktörerna som var inblandade i oenighetens politik och 
praktik talade om kön, klass, våld och äktenskap vill jag knyta an till Anita Gö-
ranssons teoretiska syntes om samhälleliga manliga maktbaser. Avhandlingspe-
rioden präglades av en stark och relativt snabb samhällsförändring. Kampen 
mellan olika sociala grupper och diskurser blir särskilt synlig i debatten om äk-
tenskaplig oenighet och våld. Denna debatt avspeglade att det fanns kopplingar 
mellan hur de inblandade aktörerna skapade mening, det vill säga hur de till-
skrev äktenskaplig oenighet och mäns våld mot hustrur betydelse. I prästestån-
det konstruerades föreställningar om äktenskaplig oenighet och våld utifrån 
kyrkan som samhällelig maktbas. Genom sekularisering, en begynnande väck-
else och ett minskat inflytande över äktenskapet utsattes den religiösa och and-
liga makten för hot. I bondeståndet konstruerades problemet som ett ekono-
miskt problem, kopplat till tillgången till jord, och till sammanhållandet av 
jordegendomar. 

Motionen som kom att ligga till grund för 1860 års förordning om skilsmäs-
sa restes av liberalen och juristen Pehr Staaf, och tog på liknande sätt som präs-
ten A Z Petterssons motion i början av perioden, sikte på misshandlade hustrurs 
utsatthet under en föråldrad lag om skilsmässa, men också utsattheten under 
andra former av manligt maktmissbruk i äktenskapet. Som jag har försökt att 
visa med min analys rymde Staafs motion en vidare kritik som inte enbart rik-
tade sig mot skilmässolagen och varningsförfarandet vid oenighet utan också 
mot äktenskapslagstiftningen, mot mäns målsmanskap över hustrur och mot 
gifta kvinnors omyndighet i vidare bemärkelse. På detta sätt knöt han an till en 
framväxande feministisk diskurs och till parallella ”kvinnofrågor” som diskute-
rades i dåtidens riksdag om bland annat giftomannainstitutet och den gifta 
kvinnans egendoms- och dispositionsrätt. Utifrån ett sådant perspektiv är det 
således möjligt att läsa Staafs motion inte enbart som en motion som syftade till 
en avgränsad lagändring, utan även som ett mer omfattande politiskt debattin-
lägg till försvar för kvinnors fri- och rättigheter i vidare bemärkelse. 

I konkurrensen mellan och inom de olika maktbaserna och de omgivande 
diskurser som ständerna på ett övergripande plan knöt an till, framträder att det 
uppstod motsättningar mellan deras respektive konstruktioner av problemet. 
Genom dessa motsättningar öppnades emellertid upp möjligheter till föränd-
ring. Både A Z Petterssons motion och Staafs motion utgick från att lagen om 
äktenskaplig oenighet och skilsmässa var ett problem, och utgick från våldsut-
satta hustrurs situation som en del av problemet. Tolkar vi Staafs motion och 
den efterföljande riksdagsdebatten i termer av förändrade manliga maktbaser, 
kan det faktum att det var först med denna motion som en lagändring infördes, 
tolkas som ett uttryck för att borgarklassens position hade stärkts, så att de 
kunde rycka åt sig privilegiet att formulera problemet och dess lösningar, fram-
för prästeståndet och bondeståndet som gjort de största anspråken på det under 
den tidigare delen av debatten.   
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På ett övergripande materiellt plan handlade det om att borgareståndets 
maktbas stärkts genom bland annat framväxandet av en borgerlig offentlighet 
och omvandlingen från en hushållsekonomi till en kapitalistisk marknadseko-
nomi. Parallellt med denna förändring minskade jorden som en maktbas för 
bönderna och kyrkan som en maktbas för prästeståndet. Genom förändringen 
av sådana manliga samhälleliga maktbaser uppstod konkurrens mellan olika 
diskurser om kön, klass, äktenskap och våld som genom konflikt och kamp om 
tolkningsföreträdet öppnade upp för förändringar i såväl det politiska samtalet 
om äktenskaplig oenighet och skilsmässa som i människors levda verkligheter.  

En förklaring till att Staaf lyckades övertyga de övriga ledamöterna i stånds-
riksdagen om att en ändring av skilsmässolagen var nödvändig, menar jag, var 
just att han lyckades knyta an till flera av de diskurser om kön, klass, äktenskap 
och våld som konkurrerade i samtiden. På så sätt appellerade han till både de 
ledamöter som betraktade äktenskaplig oenighet och våld som ett sedlighets-
problem, till de som uppfattade det som ett ekonomiskt problem och till de som 
oroade sig mest över alkoholens skadeverkningar och barns bristfälliga fostran. 
Därutöver formulerade Staaf problemet som ett jämlikhetsproblem som tog sik-
te på både en kritik av (o)manlighet(er), uttryckt genom mäns missbruk av hus-
bondemakten, och av den gifta kvinnans ofrihet och utsatthet under denna 
makt. Dock utan att han formulerade en feministisk kritik mot äktenskapet i 
sig.    

Som historikern Gunnar Qvist så välfunnet formulerat sig om 1800-talets 
förra hälft hade Sverige en kvinnofråga att lösa men ännu ingen kvinnorörel-
se.1107 Historikern Ulla Manns har visat att de första reformstegen för kvinno-
emancipationen i Sverige nästan uteslutande togs av män i lösa nätverk, som 
ville förbättra kvinnors villkor i samhället. Både kvinnors juridiska, ekonomis-
ka och moraliska utsatthet diskuterades på flera håll, inte minst i ståndsriksda-
gens mer radikala liberala falang.1108 Vad detta forskningsfält inte belyst tidigare 
är dock att en del av dessa manliga politiker även synliggjorde och kritiserade 
den gifta kvinnans fysiska utsatthet i äktenskapet – som en aspekt av mäns 
missbruk av husbondemakten, samt att de därför lade fram förslag till ändringar 
av lagen om äktenskaplig oenighet och skilsmässa. I Staafs motion, som kan 
betraktas dels som en motion om förändringar i skilsmässolagen, dels som ett 
politiskt debattinlägg till försvar för kvinnors fri- och rättigheter, framträder 
jämlikhetstanken. Det framträder exempelvis när han anknyter till en feminis-
tisk diskurs om den gifta kvinnan som en slav i äktenskapet och när han ställer 
krav på frihet för kvinnor och rättvisa mellan könen.  

Genom att fokusera på olika aspekter av den gifta kvinnans juridiska omyn-
dighet närmade Staaf sig ett ifrågasättande av samhällets könsordning. I likhet 
med andra debattörer och politiska reformivrare i hans egen tid, och tidigare 

––––––––– 
1107   Qvist, 1960, s. 9. 
1108   Manns, 2005.  
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under seklets lopp, synliggjorde Staaf mäns maktmissbruk i äktenskap genom 
att konstruera bilder som artikulerade kvinnors privata smärta och lidande. Lik-
nande bilder har vi mötts av i hustrurs berättelser om äktenskaplig oenighet och 
våld på de kyrkliga arenorna. Därigenom kan även de sägas ha varit delaktiga i 
formandet av hustrumisshandel som ett politiskt problem och i reformarbetet 
för den gifta kvinnans förändrade ställning.  

I likhet med John Stuart Mills iakttagelser från förhållandena i Storbritanni-
en vid mitten av 1800-talet, började inte misshandlade hustrur i Sverige att kla-
ga över husbondemakten i sig, utan enbart över hur den missbrukades. Med ut-
gångspunkt i sådana klagomål kritiserade emellertid manliga politiker i stånds-
riksdagen mäns missbruk av husbondemakten – och hustrurs utsatthet under 
denna makt. Därvid kom kritiken successivt att rikta sig mot (köns-)makten i 
sig.  
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