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Abstrakt 
Following essay examines the social and cultural patterns of southern rural Sweden 

between the years 1838-1845. The study is based on records from trials held by the 

district court of the district Norra Möre, which provides an insight to the everyday life 

in rural local community. Emphasis is put on exclusion and inclusion: the basis for 

community, codes for inclusion and exclusion, meaningful attributes, social and cultural 

capital etc. Questions concerning gender are raised as well as intents to discover 

whether modern ideas contrast early-modern, especially considering the process of 

individualization.  

 

Results show that concepts of confidence and trust were extremely valuable and 

possessed significant meanings.  Confidence, which established itself on virtuous and 

honest life, created the framework for most aspects of social society: for example 

credibility inside and outside of court, maintenance of friendship and company, capacity 

of upholding a working life. Forfeit of trust, through extensive dissolute, mischievous 

and ill-considered way of life meant exclusion from the community and great 

vulnerability. Convicted criminals and alcoholics were particularly people at risk in 

encountering these problems due to their bad reputation and public stigma.    

 

The sources reveal little of variations between men and women. It appears as if the 

confidence and trust derived from the same factors: the virtuous and honest life. 

Unfortunately it is unsaid whether virtuousness had different meaning to men and 

women.  

 

Regarding the process of individualization the sources present different results: a few 

indicating examples exist, yet a distinct connection between individuals and collectives 

is tangible.  

 

 

Nyckelord 
Sociokulturella mönster, Småland, landsbygd, lokalsamhälle, kulturella kontexter, 

social miljö, 1840-tal, inkludering, exkludering, gemenskap, förtroende. 
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1. INLEDNING 

 

Den 20 maj 1845 slutförs utredningen av undantagsmannen Jonas Jonssons självmord. 

Nedtecknat står att han varit ”förtryckt av ålderdom och fattigdom” och lidit av 

onaturliga bildningar i huvudet, bröstet och buken vilket gjort att ”ohälsa och 

tilläfventyr förståndsrubbning deraf kunnat förosakas.” Följderna därav blev att han 

”under de siste dagarna af sin lefnad visat sig dyster och grubblande [och] under ett 

sådant utbrott afhändt sig lifvet.” Häradsrätten fastslår att Jonas Jonssons kropp 

”okristeligen men i stillhet till jord [ska] befodras.”
1
 

 

Den 4 oktober 1843 står livgardisten Daniel Persson Åberg tilltalad för dråpet på sin 

broder Jonas Persson. Bifogat till protokollet finns en skrivelse från Kalmar landskansli 

”med underrättelse att häktade för dråp tilltalade gardisten Daniel Persson Åberg blifvit 

utur regementets rullor utstruken.”
2
 

 

Den 4 maj 1845 inkommer en skrivelse till Norra Möres häradsrätt från Kristvalla 

församling med en av församlingen enhällig anhållan om att den illa ansedda drängen 

Sven Isacsson, känd för tjuveri, våldsamhet och fylleri, bör ”afsändas till allmän 

arbetsinrättning såsom en för samhällslefnaden och allmänna säkerheten högst vådlig 

person.”
3
 

 

Ovanstående fall ger tydligt uttryck för olika former av exkluderande – och avspeglar 

därmed även inkluderande – från samhället, gemenskapen och den allmänna ordningen. 

De förtäljer även vad som hade väsentlighet för 1840-talets landsbygdssamhälle. Utifrån 

protokollen från Norra Möres urtima ting ges en insyn i ett fascinerande lokalsamhälle, 

ett åskådliggörande av det betydelsefulla, det meningsskapande, det vardagliga och det 

extraordinära. Genom studien av dessa protokoll tillhandages möjligheten att dissekera 

ett lokalsamhälle, blottlägga dess sociokulturella mönster, beskriva dess samhällsklimat, 

redogöra för den ”lilla människans” liv i en gången tid och skänka en djupare förståelse. 

 

                                                 
1
 UTP 20 sep 1845, vol. AIb:2, NMH, VALA. (Ärende 34). 

Notförklaring: UTP – urtima tings protokoll, NMH – Norra Möre häradsrätt, VALA – Vadstena 

landsarkiv. 
2
 UTP 4 okt 1843, vol. AIb:2, NMH, VALA. (Ärende 16). 

3
 UTP 4 maj 1845, vol. AIb:2, NMH, VALA. (Ärende 24). 
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1.1.Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen har för avsikt att studera landsbygdssamhället i 1840-talets Sverige såsom 

det framställs i protokollen och utsagorna från tingen i Norra Möre Häradsrätt, Kalmar 

län. Detta innebär att individerna kommer till tals men viktigt att beakta är att denna röst 

hörs i ett offentligt utformat sammanhang och med ett lager mellan aktören och 

framställningen genom tingsverksamheten. Det är alltså människan i egenskap av 

offentlig aktör som träder fram i protokollen men utsagorna skänker även en insyn i det 

mer privata.  

 

Det studerade domboksmaterialet upprättades vid Norra Möres urtima ting och närmare 

preciserat omfattas tidsperioden 1838-1845. Materialet kan ses som något otillräckligt i 

förhållande till uppsatsens syfte men då studiens betoning ligger vid sociala och 

kulturella betingelser är individernas och tingets förmedling en fängslande källa med 

stort tolkningsutrymme. Dock är det underförstått att den samhällsbild som presenteras 

är långt ifrån heltäckande. Ett fokus ligger vid inkludering och exkludering: mentaliteter 

och handlingar för skapandet av gemenskap och uteslutning. Avgränsingen mellan 

socialinriktad och kulturinriktad historia är därmed inte helt distinkt, men en 

överbyggnad mellan dessa discipliner kan ses som fördelaktigt i strävan efter en mer 

mångsidig framställning. 

 

Tidsperioden och området för studien är intressant på så sätt att undersökningen 

förhoppningsvis kan åskådliggöra hur gamla ideal krockar med nya strömningar och 

strukturer. Arbetet, med avseende på ämnesval och metod, antar en form som kan sägas 

vara mer karaktäristiskt för forskning om tidig-modern tid. Förläggandet av studien till 

en senare tidpunkt, en tid då intresset inte sällan riktats mot städerna, proletärerna och 

arbetarnas framväxt, bör kunna ge intressanta insikter om hur strukturer, kulturella 

uppfattningar och sociala förhållanden tedde sig i en sådan omvälvande period.. 

 

Uppsatsen tar avstamp i en hermeneutisk tradition på så sätt att tolkningsmomentet 

utifrån texten är oerhört centralt. Vittnesmålen måste ses i sitt sammahang och som 

fragmentariska inblickar i samhället, fastställda i en något extraordinär situation (även 
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om tingsverksamheten i sig förefaller vara väl integrerad i människornas tillvaro
4
) och 

kontextualisering måste poängteras. Analysen är en kvalitativ studie i den bemärkelsen 

att frågan ”på vilket sätt” står i fokus,
5
 där ett mindre urval av material på djupet 

analyseras i strävan efter belysande resultat. 

 

Frågeställningen som styrt arbetet kan ställas upp som följande: 

 

I. Vilka sociala och kulturella samhällsmönster framgår ur rättegångarnas vittnesmål 

med särskilt framhävande av inkluderande och exkluderande? Vilken bild av den 

småländska landsbygdens sociala och kulturella kontexter kring 1800-talets mitt 

framträder utifrån människors agerande?  Kan man uppfatta huruvida föreställningar om 

social prestige har betydelse för inneslutande eller uteslutande i gemenskapen? Hur ser 

omständigheterna ut i förhållandet kvinnor och män: är kvinnors och mäns kulturella 

och sociala betingelser skilda på så sätt att inkluderande och exkluderande utgår från 

olika grunder?  

 

II. Har individualiseringen fått utrymme på den småländska landsbygden eller är 

individen starkt förbunden till kollektivet? Går det att urskilja hur mer traditionella 

motiv krockar med moderna värderingar och idéer? 

 

1.2.En översikt av tidsperioden 

 

Roddy Nilsson har i sin studie av svenska sociala problem och socialpolitik 

kategoriserat tiden 1780-1870 som ”agrarsamhälle i förändring”. Den statsutilitarism 

som växte fram ur merkantilismen uppmuntrade befolkningstillväxt för att fastställa 

materiell existens och nationellt oberoende. Befolkningen skulle dock inte bara öka i 

nummer utan också i kvalitet. Fångar och lösdrivare skulle arbeta och nyttoidealet fäste 

uppmärksamhet på sociala grupper och effektivisering av jordbruket för skapa nya 

arbetsmöjligheter. Befolkningsökningen var stor. Mellan ca 1750-1850 dubblerades 

Sveriges befolkning. Till en början var såväl mortaliteten som nativiteten hög men med 

tiden minskade barnadödligheten och dödstalen som helhet. Denna utveckling härrörs 

                                                 
4
 Se ex. Lindstedt Cronberg 1997, Simonsson 1999, Andersson 1998.. 

5
 Se Eva Eggebys särskiljning mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Eggeby, 2002, s.216-217. 
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vanligen ur en samverkan mellan en förbättrad näringssituation, hygien, bostadsstandard 

och utbildning. De demografiska förändringarna fick som konsekvens att stånden i 

samhället sämre representerade den sociala strukturen och medförde en avveckling av 

ståndssamhället, vilket genom de olika samhällsprocesserna istället antog formen av 

klassamhälle. Befolkningsökningen utgjordes i stor utsträckning av en underklass på 

landsbygden. Skattejorden och torpen ökade och med den agrara revolutionen ersattes 

dagsverksskyldiga torpare och landbor med statare, drängar och pigor. De agrara 

förändringar som genomfördes skapade vidare förutsättningarna för industriell 

utveckling. Tillväxten var i det långa loppet stadig men tiden 1820-1850 har setts som 

en tid av nedgång eller stagnation med avseende på jordbrukets produktivitet.
6
 

 

Marja Taussi Sjöberg har i sin bok om fängelset Dufvan i Västernorrland beskrivit 

1840-talssamhället som ett samhälle i kris. Idealet för tiden var hustavlans hierarki, 

självhushållning, självhjälp, en kärna i jordbruksbaserat hushåll och familj, vilka skulle 

utgöra grunden för produktion, reproduktion, ekonomi, uppfostran, utbildning, 

omvårdnad och trygghet. Realitetens förutsättningar låg dock långt från denna 

föreställning. Jorden räckte inte till med avseende på arbete och försörjning, och utanför 

familjen rådde knappast någon trygghet. Kriminaliteten var allestädes närvarande i 

samhällsdebatten. Redaktören för Härnösandsposten menade att de utbredda 

stöldbrotten inte berodde på moraliskt förfall utan de obesuttnas nöd, men bilden hos 

gemene man förfaller ha varit mycket hårdare. De besuttna bönderna riktade starka 

misstankar mot de fattiga inhysepersonerna; man ville inskränka deras rätt till 

äktenskapsbildning och ansåg att enskilda personer skulle hållas ansvariga för sin 

fattigdom. Den allmänna bilden av inhysepersonerna beskriver Taussi Sjöberg som: ”De 

var i moraliskt hänseende de sämsta och bestod av svaga bönder som gått ifrån sina 

hemman, drängar och pigor som kopulerade ’på Guds syn’, folk i armod som sökte tröst 

i glaset samt bedrog och snattade av bönderna.”
7
 Viktigt att poängtera är dock de 

regionala skillnader som uppvisats angående sociala förhållanden och faktorer. En 

uppdelning i öst (Mälalandskapen, Östergötland och Stockholm) och väst 

(Västergötland, Göteborg och Småland) har gjorts baserat på sociala strukturer, 

ekonomisk utveckling och mentaliteter. I väst var brottsligheten lägre liksom 

                                                 
6
 Nilsson, 2003, s.31-54. 

7
 Taussi Sjöberg, 1986, s.19-21. 
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självmordsantalen, politiken antog en mer borgerlig riktning och anknytningen till 

statskyrkan var starkare. Dessutom var de sociala klyftorna inte lika stora då skillnaden 

mellan självägande bönder, torpare och backstugusittare var mindre. Förvisso kan dock 

Smålands agrara ekonomi liknas vid delar av Norrlands genom den blandade naturen 

och skogsbrukets betydelse.
8
  

 

Angående kriminalitet har Hanns von Hofer i Brott och straff i Sverige ställt upp 

brottsstatistik från 1750-2005. Nedslaget i just 1840-talet är intressant då denna period 

uppvisar höga siffror för lagfört mord och dråp som dödsorsak, misshandel, i viss mån 

tillgreppsbrott; och de lagförda återfallen i stöldbrott ökade under perioden 1832-1850.  

En väsentlig del i förklaringsmodellen bakom statistiken är alkoholkonsumtionen och 

dess reglering vars variabler i tämligen stor utsträckning sammanfaller med 

brottslighetskurvan (motbokens införande innebar exempelvis en nedgång i 

brottslighet).
9
 Alkoholkonsumtionens ökning, framförallt bland de lägre klasserna, sågs 

i sin samtida diskurs som ett utbrett problem, starkt förknippad med den sociala frågan, 

och banade vägen för nykterhetsrörelserna med förespråkandet om måttlighet och sedan 

avhållsamhet och förbud.
10

 Anne-Marie Fällström har studerat kriminalitet i Göteborg 

1800-1840 och funnit att det huvudsakligen var lösdrivare och personer från de lägsta 

skikten som gjorde sig skyldiga till brott. Hon visar dessutom att återfallsandelen för 

stöldbrott var hög, vars förklaring hon delvis finner i sanktionssystemet där skamstraff 

och kroppstraff skapade en barriär för att åter kunna integreras i en laglydig livsstil.
11

  

 

Staden och landsbygden utgjorde dock en kulturell och social skiljelinje, inte minst 

under 1800-talets senare del, då staden dels lockade och dels avskräckte genom tal om 

moralisk dekadens, ohälsa och brottslighet. Landsbygden målades upp som stadens 

motbild – lugnt och harmoniskt med värderingar i familjelivet, hemmet och religionen. 

Det fanns därmed en uppfattning om att de sociala problemen var en angelägenhet för 

städerna men levnadsförhållanden på landsbygden var i många avseenden svåra.
12

 90 

procent av Sveriges befolkning bodde på landsbygden vid 1800-talets början, och detta 

                                                 
8
 Nilsson, 2003, s.57 och 49. 

9
 Von Hofer, 2008, s.14-22 , s.46-54, s.77-84 och 116-124. Statistik är givande men det är viktigt att ha i 

åtanke en problematisering av statistik som sträcker sig över långa perioder, genom dess anakronistiska, 

strikt kvantitativa natur och förändringar inom administration.      
10

 Nilsson, 2008, s.161-162. 
11

 Fällström, 1974, s.140. 
12

 Nilsson, 2008, s.167. 
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liv innebar ett liv nära naturen. Detta influerade det sociala, som hade en stark kollektiv 

prägel i arbete, kyrkobesök, fester resor m.m.
13

  Religionen spelade en roll för denna 

gemenskap, då den inte utövades isolerat utan i kyrkans och hushållets sammanhang. 

Prästen hade ansvaret för sockeninvånarnas kristna tro, varpå inte bara gudstjänstens 

arrangemang ingick i hans uppgifter utan även undervisning och förhör. Kyrkobesök på 

söndagar och helgdagar sågs som obligatoriska. Föräldrarnas roll i hemmet motsvarades 

av prästens roll i församlingen vilket innebar att religionen utgjorde en grundstruktur i 

samhället. En förändring började dock ta form vid mitten av 1800-talet då individen 

kom att betraktas som samhällets minsta beståndsdel och inte familjen. Den liberala 

strömningen med betoning vid individens frihet och rätt att välja sina gemenskaper 

undergrävde den religiösa strukturen.
14

  

 

Själva industrialiseringen i Sverige kan betraktas som en såväl snabb som utdragen 

process. Förutsättningarna – marknad, kapital och arbetskraft – hade börjat ta form 

under mitten av 1700-talet men man talar om tre industriella vågor som ägde rum på 

1850-, 1870- och 1890-talen. Det förstnämnda decenniet innebar en expansion inom 

exportindustrin genom en ökad europeisk efterfrågan på järn, stål och trä, och på 1870-

talet började hemmamarknaden växa som reaktion på exporten, med en ökad 

tillverkning av redskap och maskiner. Från 1890 och fram till första världskriget kom 

dock det stora genombrottet för den svenska industrin genom tillväxt såväl inom export- 

som hemmamarknaden, med viktiga tillskott av produkter såsom pappersmassa och 

malm. 
15

 

 

1.3. Norra Möre härad 

 

Landskapet Möre är känt sedan 800-talets slut då det omtalades som en del av svearnas 

rike. På 1300-talet delades Möre upp i Norra och Södra Möre. Norra Möre härad är 

beläget i östra Småland, aningen norr om Kalmar, vid Kalmarsund. Odlad bygd och 

skog dominerar landskapet.
16

 Under 1400- och 1500-talen bestod häradet av fem 

socknar men med tiden utökades jurisdiktion till att omfatta Ryssby, Bäckebo, 

                                                 
13

 Nilsson, 2003, s.67-88. 
14

 Bexell, 2008, s. 55-58. 
15

 Magnusson, 2008, s.99-120. 
16

 Nationalencyklopedin. Norra Möre härad. http://www.ne.se/norra-möre-härad, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2013-12-07 och Möre. http://www.ne.se/lang/möre, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-07. 
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Kristvalla, Åby, Förlösa, Kläckeberga, Dörby och Kalmar landsförsamling. Fram till 

1947 fungerade Norra Möre som eget tingslag då det efter olika korporationer slutligen 

1982 införlivades i Kalmar tingsrätt.
17

 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

 

Nästkommande avsnitt hanterar metodologi och tillvägagångssätt samt teoretiska 

inramningar och utgångspunkter. Inledningsvis diskuteras domböckerna som källa och 

hur dessa behandlas på ett konstruktivt och källkritiskt sätt. Forskningsläget vävs 

samman med redogörelsen av teoretiska utgångspunkter; dels för att empirisk forskning 

av det framställningssätt som uppsatsen tar varit svårt att finna och dels för att den 

vidkommande litteraturen antar formen av att skapa medelvida teorier vilka kan ses som 

viktiga teoretiska premisser för uppsatsen. Man kan sluta sig till det resonemang som 

förs av Anders Florén i Historiska undersökningar. Florén menar att det vore 

fördelaktigt att tala om utgångspunkter eller bakgrund snarare än forskningsläge. Detta 

främst för oförmågan att vara heltäckande men även för att det handlar om att skapa just 

utgångspunkter och empiriskt och teoretiskt positionera uppsatsen.
18

 Forskningslägets 

syfte att uppvisa vilken lucka i fältet uppsatsen kan fylla motiveras i denna uppställning 

då det visar att studier av sociokulturella mönster av detta slag inte uttömligt studerats 

då forskning varit så svår att finna. Relevant empirisk forskning finns självfallet. 

Särskilt värda att nämnas är studier genomförds av Marja Taussi Sjöberg, Anne-Marie 

Fällström. Björn Furuhagen, Gudrun Andersson och Marie Lindstedt Cronberg, vilka 

följaktligen redogörs för i detta avsnitt. 

 

Inledningsvis presenteras en diskussion kring kultur- och socialteoretiska perspektiv på 

historia, med poänger för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Under rubriken social 

miljö och social interaktion berörs synen på sociala sammanhang, sociala aspekter och 

Örjan Simonssons definition av lokalsamhället. Uppsatsen omfattar inga kvantitativa 

tabeller, som Simonssons gör, då materialets begränsning till de urtima tingen inte 

förefaller tillräckligt representativt för en sådan uppställning i en närmare studie av 

kontaktfält. I korta drag redogörs även för individualiseringens utveckling och social 

                                                 
17

 Arkiv Digital. http://www.arkivdigital.se/sources/1181. Hämtad 2013-12-08. 
18

 Florén, 2006, s.42. 
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interaktion. Heder och ära diskuteras såsom betydelsefullt och meningsskapande för 

symboliskt kapital i det gamla agrarsamhället med ett fokus vid undersökningar av 

Björn Furuhagen, Gudrun Andersson och Marie Lindstedt Cronberg. En redogörelse för 

genusteori och könsförhållande avslutar avsnittet rörande teori. 

 

Analys och diskussion sker fortlöpande genom undersökningen och presentationen av 

dess resultat. Detta avsnitt har ställts upp tematiskt efter ämnen som i materialet 

framstått som relevanta och påtagliga för uppsatsens syfte – åskådliggörandet av 

sociokulturella mönster. Förtroende och trovärdighet är det första temat. Dessa 

egenskaper ses som centrala för inkludering och exkludering. Det följande delkapitlet 

rörande dryckenskapen och begivenheten på brännvin har viktiga poänger för 

förtroendekonceptet. Kyrkans roll diskuteras sedan i ljuset av sekularisering och 

religiositet innan arbetet, husbondeförhållandet, familjen och umgängeslivet redogörs 

för. För tydlighetens skull avslutas varje delkapitel med en kort sammanställning av 

resultaten. En mer heltäckande sammanfattning med slutförande resonemang följer på 

undersöknings- och analysdelen. I denna understryks de mer betydelsefulla resultaten 

vilka kopplas samman med de teoretiska övervägandena.  

 

Längst bak i uppsatsen återfinns Bilaga 1, vilket är en uppställning av alla 

rannsakningsmål som omfattas av materialet
19

. Här framgår sidhänvisningar till de olika 

ärendena. Numreringen av de olika ärenden motsvarar inte protokollens då en ny 

numrering företogs vid varje nytt datum, men för överskådligheten listas ärendena i 

bilagan och fotnoterna löpande från 1 till 40.  

 

2. METOD, FORSKNINGSLÄGE OCH TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

 

2.1.Domboken som material 

 

Källmaterialet som ligger till grund för studien utgörs av de protokoll som upprättats vid 

Norra Möres häradsrätts urtima ting under perioden 1838-1845. De urtima tingen hölls 

jämte de lagtima, vilka vanligtvis inrättades två eller tre gånger om året. Dessa 
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behandlade i regel grövre brott eller mer brådskande ärenden men gemensamt för de 

offentliga tingen var deras normsättande och folkbildande egenskaper.
20

  Utlysandet av 

ting och genomförd utredning föregicks vanligen av en från landskansli eller 

ämbetsman – kronolänsman eller kronofogde exempelvis – till domhavande inkommen 

skrivelse, med uppmaning om att den häktades rannsakning så fort som möjligt skulle 

företagas. I närvaron av häradshövdingen, tillika domare, och utsett antal nämndemän 

handlades ärendet där målsägare, åklagare, den tilltalade och vittnen åhördes för 

avkunnade av en dom. Uppskjutning av ärenden förekom ofta i avsikten att frambringa 

ytterligare bevisning eller vittnen. Under perioden 1838-1845 behandlades 40 fall
21

 av 

skiftande karaktär. Anteckningarnas omfång från dessa varierar starkt varvid de längre 

redogörelserna utgjort det mer centrala materialet genom dess detaljrikedom. 

 

Domböcker fungerar i historisk forskning som en resurs för att komma nära individen, 

det vanliga folket, allmogen och ge en insyn i deras vardagsliv. Materialet är dock inte 

oproblematiskt. Carlo Ginzburg skriver om hur den gångna tidens mänskliga kultur i 

hög grad varit av muntlig karaktär (för de som inte tillhörde de högre skikten i 

samhället) och att de skriftliga källor som nyttjas för studien av dessa är indirekta dels 

genom att vara nedskrivna och dels skrivna av individer som inte tillhörde den 

omskrivna kulturen i fråga; I vidare mening att den information som utläses filtrerats 

och bearbetats.
22

 Angående domstolsprotokollen har skriftställaren en central roll, som 

Marie Lindstedt Cronberg uttrycker det: ”skrivaren är till sin person på en gång ständigt 

närvarande som osynlig.” Skrivaren, vars identitet sällan framgår, utgör ett lager mellan 

texten och läsaren. Det är dennas urval och ordval, influerade av egna värderingar, som 

förmedlas. Under 1600-talet upprättades protokollen vanligtvis av domaren själv, men 

succesivt försköts denna uppgift till särskilda tingsskrivare, vilka troligtvis hade en 

juridisk skolning. Genom sin utbildning och behärskning av skrivkonsten bör 

tingsskrivarna anses tillhört en viss överhet i samhället, vars värderingar inte 

nödvändigtvis föll i linje med den allmoge som rannsakades. Det konstateras att det var 

en utbildad överhet som prövade och fällde utslag över lantbefolkningen.
23

 

Urvalsprocessen är därmed en aspekt som påverkar förmedlingen men möjligheten att 

                                                 
20

 Nilsson, 2003, s. 145-146. 
21

 Återföretagna rannsakningar av uppskjutna mål har räknats som nya ärenden.  
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förvanska det sagda förefaller vara högst osannolikt. Protokollens syfte var att redogöra 

för en regelrätt rannsakning som sedan lade grunden för en befogad dom. En del i 

hovrätternas arbete innefattade granskning av underrätternas rättsskipning genom 

domböckerna, och vidare lästes utsagorna dessutom upp för de närvarande som då 

kunde göra tillägg eller protestera vid bristande korrekthet.
24

 Vittnesmålen är genom 

detta upprepande och erkännande de texter som förefaller ligga närmast det sagda ordet 

och vid fall då uttrycket ”som orden föll sig” kan återgivelsen antas vara mer exakt.
25

 

 

I Tingets kvinnor och män skriver Gudrun Andersson att domböckerna bör betraktas 

som en text snarare än ”dokument som avspeglar verkligheten.” Detta på grund av att de 

tankar och föreställningar som framgår inte är direkta utan mer korrekt representationer 

av samtida föreställningar från olika perspektiv, genom förmedlingslänkarnas 

omständigheter. Avhängigheten till den rättsliga kontexten kvarstår även om synsättet 

breddar tolkningsramarna för de framställningar och uttryck som framgår: 

uppbyggnader av normsystem, meningsfulla strategier etc.
26

 Lindstedt Cronberg har i 

sin studie av ogifta mödrar sett att landsbygdsbefolkningens kunskap om lagen var 

utbredd och att rättsprocessen hade en inverkan på beteendemönster även utanför tinget. 

Eftertanke vid ord och handling förefaller ha varit en tillämpad strategi för att undvika 

att vittnesmål resulterade i påföljd vid förestundande ting.
27

 

 

Studiens fokus ligger på utsagorna från vittnen, målsägare och tilltalade, för deras 

närhet till och förtäljande om de kulturella och sociala representationer som tedde sig 

betydelsefulla i det agrara 1800-tals samhället, med betoning vid inkludering och 

exkludering. Att uppgifterna i sammanhanget kan anses ligger nära det sagda ordet 

intygar förvisso inte att diverse händelseförlopp är sanningsenligt återgivna. Tvärtom 

bör dessa ses som starkt tendentiösa. Intressen i målen och andra bakomliggande 

orsaker bidrar till att dessa kan ha blivit mer eller mindre förvanskade. Detta måste 

nödvändigtvis inte vara ett oöverkomligt hinder. Burke skriver under sin diskussion 

kring rationalitet om ”universalism” och ”cultural relativists”. Rationalitet ses då som 

en allmän strategi för individers beslut i syftet och förhoppningen om att tillskanska sig 
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 Lindstedt Cronberg, 1997, s.38. 
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olika former av vinster, fördelar och förtjänster, respektive rationalitet som starkt 

kulturellt och socialt betingat. För kulturella relativister är alltså undvikandet av 

anakronism centralt i förståelsen för den gånga tidens människor.
28

 Dessa paradigm kan 

tyckas oförenliga men en universalism med inslag av kulturell relativism kan ses som 

givande i studien av rättegångsutsagorna: en syn på individen som agerande för egen 

vinning (lindring i påföljd, trygghet, upprättelse etc.) samtidigt som strategin är bunden 

inom sin sociala och kulturella kontext, med utmejslade förväntningar och 

förutsättningar för trovärdighet.  

 

2.1.1. Representativitet 

 

En väsentlig fråga är den om representativitet: ger materialet möjligheten att ge svar på 

de frågeställningar som formulerats och dra generaliseringar? Premisserna för 

uppsatsnivån har satt gränser för materialets omfång och det är sannerligen inte optimalt 

att detta endast omfattas av de urtima tingsprotokollen då urvalet kan ses som oerhört 

begränsat. En del resonemang bygger på faktorer som förekommer så pass sällan att 

generella slutsatser kan vara svåra att dra, varvid det kan betonas att spekulationerna 

bygger på indicier. Andra mönster framträder tydligare och förefaller vara mer 

genomgående för de studerade ärendena. I dessa fall kan starkare belägg ligga till grund 

för diskussionen, även om materialet är bristfälligt i sin omfattning. Knut Kjeldstadli 

har skrivit att ”behovet av representativitet [kan] variera (…) Det intressanta kan vara 

att ett fenomen förekom.”
29

 Självfallet kan man inte tolka detta påstående som en ursäkt 

för bristande representativitet eller som ett sätt att kringgå problematiken. Det finns 

dock relevanta poänger, inte minst då ett sådant fenomen kan uppvisas som 

återkommande och kopplas till befintlig teoribildning – exempelvis förhållandet mellan 

förverkat förtroende och svårigheten att erhålla arbete. Man skulle kunna säga att 

materialet i denna uppsats är så pass begränsat att representativiteten är högst osäker 

men att tendenser och intressanta förhållanden kan uppvisas och undersökas. Det skulle 

vara givande att i framtida forskning vidga källmaterialet till att inkludera material inte 

enbart från urtima ting utan även från lagtima, sockenstämmor, dagböcker och litteratur 
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från samtiden exempelvis, med syftet att vidare undersöka och pröva reliabiliteten av 

resultaten och slutsatserna.  

 

2.2.Kultur- och socialteori 

 

Utifrån ett metodologiskt perspektiv kan det vara av intresse att tydligare klargöra 

undersökningens teoretiska hemvist. Genom den kulturella vändningen har begreppet 

kultur breddats och ses omfatta en uppbyggnad av delade värderingar, attityder och 

innebörder för skapandet av gemenskaper och sammanhållningar i ett samhälle. 

Utmärkande för kulturhistorisk teori är dess betoning på meningsskapande processer, 

värderingar, normer och individuella tolkningsmöjligheter. Inom socialhistoriska 

perspektiv läggs en tyngdpunkt vid samhällsstrukturer: sociala strukturer, kollektiva 

fenomen, social stratifiering, statusfrågor etc.
30

 Tydliga avgränsningar är inte alltid 

uttalade. John Tosh framför följande resonemang kring deras brytpunkt: 

 

Teorier om intellekt, om text och om själva kulturen (…) bidrar mer till att berika 

kontextuella förståelser än till att belysa den historiska processen, Åter ser vi (…) 

historieskrivningens spänning mellan ett förklarande och ett återskapande sätt. 

Samhällsteorin fullföljer upplysningens program att tolka historiens riktning; händelser 

och processer bedöms som viktiga utifrån den plats som de intar i en större berättelse. 

Kulturteorin tar upp historisternas betoning av det förflutnas inbyggt främmande karaktär 

och behovet av intellektuella ansträngningar för att tolka dess mening.
31

  

 

Utifrån denna uppställning antar studien ett mer kulturhistoriskt närmande. 

Socialteoretiska utgångspunkter förefaller dock oumbärliga för en vidare förståelse för 

kulturella representationer och kontexter som varit föremål för undersökningen, och 

väsentliga för dess inramning. 

 

Simona Ceruttis analys av mikrohistoriska studier har intressanta poänger angående 

sociala och kulturella tolkningar av historia. Traditionellt har dessa skolor setts som 

konträra. Banti beskrev social kontextualisering som fallskärmshoppning med analyser 

av sociala strukturer i förklarande syften, medan kulturell kontextualisering jämfördes 

med grävandet efter tryffel varvid betoningen låg vid tolkning då fragmentariska 
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beteendemönster användes för att ge kulturell mening åt den sociala sfären. Cerutti talar 

om ett socialt närmande med kulturell kontextualisering som fördelaktigt. Hon menar 

att historiker bör söka efter kultur i sociala utbyten, för att på så sätt sätta in 

tolkningarna i ett större sammanhang.32
 

 

För en diskussion av olika kulturella uttryck läggs en intressant teoribildning fram av 

Jeffrey C. Alexander i Kulturell sociologi. Inom paradigmet är en distinktion mellan 

kulturell sociologi och kultursociologi högst central. Den huvudsakliga skillnaden ligger 

i synen på kultur som en oberoende variabel där handlingar analyseras utifrån 

känslomässiga och meningskapande processer vari aktören inte kan anses vara helt 

instrumentell. Erkännandet av kulturen som autonom är därmed vitalt för den kulturella 

sociologin. Viktiga inslag för att skapa ”ett starkt program” vid sidan av detta 

erkännande är en hermeneutisk rekonstruktion där ”koder, berättelser och symboler, 

som strukturerar de sociala meningsnäten” betonas, att man ser yttre påverkningar och 

sociala krafter som inverkande först efter att kulturens autonomi ställts upp som ett 

objekt, samt ”att lösa detaljfrågor: vem säger vad, varför gör man det och vilket resultat 

får det?” 
33

 Denna teori har särskild betydelse för den kommande analysens resonemang 

kring delgivningskultur. 

 

Angående de yttre påverkningarna och de sociala krafterna Alexander talar om har Max 

Webers socialteori relevanta inslag. Resonemang kring social heder och statusgrupper 

har givande belysningar för en studie med accentuering vid inkludering-exkludering i en 

social miljö. Statusgrupperna betraktas, till skillnad från klasserna, som gemenskaper 

där inte marknaden styr utan de sociala uppskattningarna av heder och ära. Den sociala 

äran och prestigen utgör basen för innehavet av olika sorters makt och legala system 

fungerar som förstärkare för maktgreppet, eller som garanter, även om de inte alltid kan 

säkra det. Gemenskapen upprätthålls alltså genom lagar och konventioner, och livsstil 

får en central roll i Webers teorier. Konsumtion och tillskansning ses som betydelsefullt 

för erhållandet av status men jämsides existerar betoningar vid immateriella inslag där 

egendom inte premieras framför den sociala äran. För egendomslösa intar de 

immateriella statusaspekterna en särskild vikt då deras försörjningsmöjligheter var 

koncentrerade till erbjudandet av tjänster i form av kroppsarbete. Webers 
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förhållningssätt till statusgrupper, som stående bortom marknadsförhållanden, innebär 

en gränsöverskridande gemenskap, i avseende på kapital, inom vilken dygdighet och 

respektabel livsstil accentueras.
34

 Peter Burke menar att Webers teorier med betoning 

vid livsstil och värderingar lämpar sig för en applicering på förindustriella samhällen till 

skillnad från marxismens historiematerialistiska modell som passar sig bäst för analyser 

av industrialiserade samhällen genom dess inriktning på konflikt.
35

 

 

I Vad är kulturhistoria? har Peter Burke beskrivit kulturhistoriens framväxt och dess 

verkningsområde och spekulerar kring dess framtid. Han skriver att man på senare tid 

inom disciplinen i större utsträckning talar om konstruktion och iscensättning med hjälp 

av symboler och skildringar. Genom konstruktivismen har uppfattningen om hårda 

samhällsstrukturer och determinism ersatts med en syn på samhället grundat i mer 

sociokulturella, mjuka, formbara och bräckliga uppbyggnader. Genom de kulturella 

berättelserna fästs en vikt vid berättandet i sig, som ”ledtrådar till den värld i vilka de 

berättats.”
36

 Senare tids förskjutning från ”social history of culture” till ”cultural history 

of society” diskuteras och får Burke att tala om de olika teoriernas roller, varvid han 

menar att: 

 

Rather than simply replacing social history of culture with cultural history of society, we 

need to work with the two ideas together and simultaneously (…) it is more useful to see the 

relationship between culture and society in dialectical term, with both partners at once 

active and passive, determining and determined.
37

     

 

 

 

2.3. Social miljö och social interaktion 

 

I och med utvecklingen mot en mer kulturinriktad historievetenskap har synen på den 

rumsliga dimensionen förändrats från ett homogent regionsbegrepp, baserat på 

naturförutsättningar, till ett mer funktionellt regionsbegrepp med betoning vid kulturella 

och sociala relationer. Studien av sociala nätverk, och användningen av det som 
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analytiskt begrepp, blev sedan betydelsefullt när individer och aktörer hamnade i fokus. 

Betoning kan då läggas vid antingen utbytesrelationer, aktörernas inre liv eller 

förbindelserna i de sociala relationerna. Sociala nätverk som analytiskt begrepp kan vara 

givande genom att skänka en djupare förståelse för tolkningen av handlingsstrategier 

samt visa på de strukturella och kulturella förutsättningar som formar individens 

handlingsutrymme. Ylva Hasselberg, Niklas Stenlås och Leos Müller har talat om ett 

”kvalitativt funktionellt nätverksbegrepp med inriktning på förståelse av en historisk 

situation som en konsekvens av fenomenet nätverk.”
38

 Även om studien inte omfattar en 

ingående undersökning av just de sociala nätverken har ovanstående resonemang 

intressanta poänger för förståelsen av individens delaktighet i den sociala miljön. De 

sociala nätverkens förbindelser kan dessutom kopplas som relevant i studien av 

umgänge. 

 

Angående förbindelser, särskilt beträffande kriminalitet vilket studien har en 

avhängighet till genom materialet, kan forskning av Marja Taussi Sjöberg och Anne-

Marie Fällström lyftas fram. Taussi Sjöberg har studerat brott och straff i 

Västernorrland 1861-1890 och bland annat diskuterat kriminalitetens 

utslagningsprocess. Med utslagning menas oförmågan till egen försörjning genom 

problem på utbildnings- och arbetssidan, vilket bottnar i just kriminalitet eller missbruk. 

Genom att studera återfallsandelen och dess omständigheter uppvisas att återfallsrisken 

var störst för de som dömts för tillgrepp, lösdriveri och fylleri. Tendensen att utslagning 

var tätt sammankopplad med alkoholfrågan blir tydlig: ju fler fylleridomar en person 

hade desto fler gånger hade personen dömts för lösdriveri. Tillgreppsdomar ledde till 

utslagning genom långa fängelsestraff och förlusten av medborgerligt förtroende.
39

 

Många som dömts för tillgrepp gör sig sedan även skyldiga till lösdriveri, vilket visar på 

svårigheten få arbete såsom en för tjuvnad dömd person.
40

 Anne-Marie Fällström menar 

i sin studie av kriminaliteten i förhållande till konjunkturer, förlagd till Göteborg, att 

spöstraffen (vilket var vanliga straff då böter ofta omvandlades till kroppsstraff) och 

skamstraffen resulterade i sådan stigmatisering och förödmjukelse att barriärer 
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 Aronsson, Fagerlund & Samuelsson, 1999, s.2-4. 
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skapades, vilket förhindrade de dömda att återintegreras i en laglydig livsstil. Detta 

stigma gjorde det svårt, nästintill omöjligt, att få och behålla tjänst, framförallt i 

hemorten där skammen var fullkomlig. 
41

 

 

För att bättre förstå landsbygdens lokalsamhälle presenterar Örjan Simonsson i sin 

avhandling Den lokala scenen begreppen lokalt kontaktfält, rättsgemenskap och 

territoriell tingskrets för att ge en mer omfattande bild av lokalsamhällets karaktär. 

Simonsson betraktar lokalsamhället som en social miljö snarare än en gemenskap, och 

detta kan ses utifrån inre kriterier – en social miljö med kunskap om individerna och ett 

socialt sampel – och yttre kriterier – som en politisk enhet. Det lokala kontaktfältet 

binds samman genom social interaktion och individbaserade, direkta och personliga 

kontaktnät medan rättsgemenskapen omfattar de som berörs av tingsverksamheten och 

den territoriella tingskretsen utgörs av den mer formella jurisdiktionen. Simonsson visar 

att det lokala kontaktfältet inte till fullo överensstämde med den territoriella 

tingskretsen. Ökade avstånd innebar en mindre intensifierad social interaktion, även om 

kontaktfältet var långtgående och betydelsefullt genom hela häradet. Studien uppvisar 

inga utpräglade förändringar över tid men indikationer visar på att det lokala 

kontaktfält, rättsgemenskapen och den territoriella tingsverksamheten under slutet av 

1600-talet i större utsträckning korrelerade.
42

 Begreppen är intressanta för förståelsen av 

lokalsamhället även om samhällsutvecklingen under 1700- och 1800-talen genom 

proletarisering och befolkningsökning omdanade detta. Den polarisering som uppstod 

genom ökningen av obesuttna fick exempelvis som resultat att lokalsamhället blev 

mindre styrt av traditionella normer.
43

 

 

En aspekt av studien är att undersöka de normsystem som framgår i vittnesutsagorna. 

Socialpsykologen Daniel Bar-Tal skriver att delade värderingar ska ses som socialt 

konstruerade, uppståndna i sociala situationer där sociokulturella meningar etableras. 

Delade uppfattningar i samhället skapar kollektiv och kommunicering är av största vikt 

för formandet av dessa kollektiv. Bar-Tal menar vidare att studien av de gemensamma 

värderingarnas konsekvenser är en viktig aspekt i förståelsen av dem. Dessa 

konsekvenser kan undersökas genom beteendemönster, då det är dessa som gör 
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gemensamma värderingar meningsskapande.
44

 För att kunna analysera beteenden och 

ageranden har Björn Eriksson presenterat termerna samhandlande eller interaktivt 

handlande. Eriksson förespråkar användningen av ”den interaktiva handlingsenheten” 

där en handling anses sakna betydelse och existens om respons och reaktion uteblir. 

Trots Erikssons argumentation förefaller den befästa ”konventionella handlingsenheten” 

mer lämpad för tolkningsmomentet i denna uppsats. Den kan ställas upp som modellen: 

aktör-medel-mål, där individen agerar på ett visst sätt för att nå en viss situation.
45

 

Strukturaliseringsteorin framhåller en tolkning av människors handlande som 

reproducerande av sociala system. Ett växelverkande förhållande beskrivs där strukturer 

upprätthålls av mänskliga handlingsmönster samtidigt som strukturerna inverkar på det 

sociala handlandet.
46

 

 

Avslutningsvis när man talar om individer i den sociala miljön och kan det vara 

intressant att ta upp individualisering, särskilt med tanke på undersökningens förlagda 

tidsperiod. Under mitten av 1800-talet fick individualismen sin spridning, även om 

idéerna kan härledas från upplysningen. Individualiseringen kan dels innebära en 

individuell frihet som ett resultat av frigörelse från traditionella samhörigheter och dels 

pluraliseringen av livsstilar som genom modern ekonomi gjorts möjlig. Utvecklingen 

kan därmed ses som en modern social process där individen i större utsträckning ställs 

bortom kollektivitet, med förklaringar i kultur (individualism, subjektivism) eller 

sociala strukturer (gruppstrukturer, arbetsdelning). Differentiering mellan människor 

genom arbetsdelning, rang, vanor, seder, utbildning, egendom, privata sfärer etc. är 

aspekter som är centrala för individualiseringsprocessen, vilken historiskt sett värderats 

olika: en ökad individuell frihet men till priset av minskad gemenskap och risk för 

utsatthet.
47

 För studien av 1840-talets svenska landsbygd är krocken mellan det gamla 

och det nya en intressant aspekt. Man kan fråga sig i vilken grad det traditionella levde 

kvar i samhället och huruvida mer moderna strömningar och individualisering börjar ta 

sig uttryck i materialet.    
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2.4.Heder och ära 

 

Teorier kring heder och ära är väsentliga för studien av gemenskapers inneslutning och 

uteslutning. I sin essä av 1600-talets duellerande har Fabian Persson visat på ärans 

betydelse för stormaktstidens adelsmän. Duellen betraktas som ett uttryck för 

adelskapets sanna kärna: den utmärkande och distinkta äran vars innehav, princip och 

försvar värderades högre än ett liv som vanhedrad.  Rätten och förmågan att duellera var 

dock strikt förbehållen frälseståndet, vilket formulerades i lagstiftningen genom 1662 

års duellplakat, som en statusmarkör som avgränsade det ociviliserade från det 

distingerade.
48

 Allmogens uteslutning från duellen innebar dock inte att heder och ära 

saknade betydelse. I det förindustriella bondesamhället med småskaliga lokalsamhällen 

och individer i öppna, direkta, personliga och täta relationer hade heder och ära oerhörd 

betydelse; Det band ihop de sociala relationerna genom att koppla individen till 

kollektivet. Hedern kan visserligen inte betraktas som ett entydigt begrepp genom sin 

komplexitet och kontextbundenhet. Den kan en dock ses som ett moraliskt särmärke 

med avseende på hur väl individen upprätthåller sin samhällsroll. 
49

 Erling Sandmo har 

beskrivit äran som kopplad till platsen i lokalsamhället då dess funktion agerade som 

inkluderande eller exkluderande: med gott anseende var man en del i gemenskapen med 

andra ärbara personer. För män innebar äran att man hade rättskapacitet och att man 

tilläts delta i kollektiva sammankomster och beslutsprocesser.
50

 Att se äran som viktig 

för deltagandet i en gemenskap, skriver David Martin Luebke i linje med Orlando 

Patterson, innebär vidare att denna är beroende av uppfattningar om den sociala 

ställningen inom denna gemenskap. Luebke bygger vidare på Pattersons resonemang 

och hävdar att erhållandet av heder bör betraktas som ett nollsummespel genom dess 

tillskansning på bekostnad av andra grupper.
51

 

 

I Sverige medförde lagstiftning under Gustav Eriksson att ärelöshet kunde bli påföljd 

för vissa handlingar. Det stigma detta innebar för individen, genom utestängning från 

samhället, sågs under upplysningen som ett stort samhällsproblem, vilket föranledde en 

lagändring 1779. Förordningen fick ringa betydelse för den folkliga mentaliteten även 
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om hederns betydelse försköts från den världsliga domstolen till prästerskapet. 

Prästbetyg och frejdbevis fick då en viktig betydelse med följderna att konsekvent 

rapportering mellan sockenprästerna och domstolen företogs samt att den kyrkliga 

disciplinen underströks i bedömningen av individens vandel.
52

 

 

Eva Österberg har diskuterat att det i medeltidens äromönster kan ha ansetts hedersamt 

för en man att hävda sin åsikt genom kroppskraft men att det samtidigt funnits en 

önskan om att reducera våldet i samhället och lösa ärekränkningsmål inför domstolen 

snarare än genom slagsmål.
53

 Björn Furuhagen har i sin undersökning av Oland-

Frösåker visat att förtalsbrott var ett av de vanligaste brotten som behandlades vid tinget 

under 1700-talet men att handläggande av förolämpningsmål och dylikt avsevärt avtog 

under seklets gång. Statistik från Sollefteå 1865 har visat att förtalsbrott vid denna tid 

var ett av de mer ovanliga brottsmålen. Furuhagen ser detta som ett resultat av 

lokalsamhällets uppluckring med förändrad social miljö: hedern förlorade betydelse när 

de sociala relationernas personlighet och umgänge minskade och utvecklingen på 1600-

1900 talen innebar en process där skamkultur övergick till skuldkultur.
54

 Även Marie 

Lindstedt Cronberg har funnit att ärekränkningsmålen avtagit drastiskt under det tidiga 

1800-talet och att denna nedgång hållit i sig under århundradets gång. Den dömande 

instansen föreföll se bortom äredimensionen och upphöra med rannsakning vid 

uttalande av okvädningsord. Lindstedt Cronberg sluter sig till Eva Österbergs 

resonemang kring ärans förlorade betydelse genom 1700- och 1800-talets 

samhällsförändringar med de obesuttnas tillväxt, även om hon påpekar att den folkliga 

föreställningen inte tycks representeras av domstolens.
55

 En intressant aspekt för studien 

av 1840-talets sociokulturella mönster på landsbygden är därmed hederns betydelse: på 

vilket sätt den tog sig uttryck som en folklig mentalitet angående innefattande och 

uteslutande i kollektivet, då forskning kring detta i huvudsak inriktat sig på tidig-

modern tid eller för arbetarkulturen i städerna. 

 

Lindstedt Cronberg visar vidare på skillnaden mellan manlig och kvinnlig ära, genom 

att analysera de förlämpningar och okvädningar som drogs inför rätta. Männens ära 
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handlade till stor del om att ta hänsyn till andras egendom och inte göra överträdelser 

mot andra personer i vardagens bestyr. Kvinnors ära var starkare knuten till sexualiteten 

och sedligheten än männens och Lindstedt Cronberg tolkar detta som ett resultat av en 

patriarkal samhällsstruktur. Smädelsernas gemensamma funktion var att markera en 

individs ställning utanför gemenskapen.
56

 

  

2.5. Genus 

 

The core of the definition rests on an integral connection between two propositions: gender 

is a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the 

sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power. 

 

Så har den etablerade genusforskaren Joan Wallach Scott uttryckt genus som analytisk 

kategori i historisk forskning. Hon har strävat efter att formulera en tydligare 

teoretisering av begreppet genus och presenterar fyra aspekter för hur sociala relationer 

kan analyseras: genom kulturella symboler, normativa begrepp, sociala institutioner och 

subjektiv identitet. Dessa aspekter är tätt sammankopplade och utgör ramarna för 

genusrelationer, vilka betraktas som basala. I sin diskussion kring makt understryks att 

maktbegreppet bör tolkas som spridda konstellationer av ojämnställda relationer 

upprättade genom diskurs i de sociala fälten.
57

 

 

Genusteorin har intagit en nära på självklar och naturlig roll i den moderna 

historieskrivningen. För att kunna urskilja skilda tendenser och mönster bland kvinnor 

och män är teorier kring genus väsentliga. Begreppet genus omfattar det 

relationsmässiga förhållandet mellan kvinnor och män även om koncentrationen 

traditionellt sett legat vid kvinnorna, för att relativisera deras förutsättningar med 

männens.
58

 Genus innefattar alltså en vetenskap som behandlar föreställningar om kön, 

fastslagna i samhälle, historia och kultur. Detta innebär att könstillhörigheten tillskrivs 

olika roller, förutsättningar och egenskaper, vilket har central betydelse i olika 

sammanhang.
59
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Gudrun Andersson har i sin studie av genus som strategi i Askers härad refererat till 

Wallach Scotts teoribildning men kompletterar sin operationalisering med en teoretisk 

utgångspunkt hos Pierre Bourdieu, då Wallach Scott inte tydligt formulerat hur hennes 

program ska omsättas i praktiken. Genom en tillämpning av Bourdieus termer habitus, 

fält och kapital ges aktören och individen ett större utrymme. Detta är fördelaktigt i 

undvikandet av ett cirkelresonemang vari genus ses som en dikotomi där manlig 

hegemoni undertrycker kvinnor, varpå empirin endast nyttjas för att bekräfta en 

förutbestämd modell. Aktören blir då utgångspunkt för handlingsmöjligheter med 

valmöjligheter, vilka ramas in av en kulturell kontext. Detta skapar en mer komplex bild 

av samspelet mellan olika normsystem och vad som är betydelsefullt i olika situationer. 

Habitus kan jämföras med normsystem: de skapas på sociala grunder antingen från 

påverkan utifrån eller inifrån och ramar in vilka olika strategiers tillämpning som 

möjliggörs. Fältet är av största väsentlighet då det utgör det sociala rum, med lagar och 

strukturer, inom vilket habitus realiseras. Fältet skapas och existerar genom social 

interaktion, till exempel kan tinget betraktas som ett fält. Kapitalet innebär olika sorters 

resurser: delvis rent materiella men även socialt kapital – personkontakter – och 

symboliskt kapital – immateriella tillgångar som först blir värdefulla när de i fälten 

tillskrivs ett värde. Bourdieus teori var förvisso inte formulerad inom avgränsningen för 

genus och är inte isolerat till detta område.
60

  Hans teori kan bli särskilt givande i en 

studie av sociokulturella mönster då det symboliska kapitalet och habitus har berikande 

belysningar för sociala miljöers koder, inkludering och exkludering. 

 

I en mer konkret redogörelse, med relevans för tidsperioden, kan nämnas att det var 

under 1800-talet som nya idéer och föreställningar om kön började etableras. I och med 

borgerskapets framväxt och medicinala framsteg växte en ny diskurs fram. Argument 

som bottnade i biologi motiverade ett särskiljande mellan kvinnor och män angående 

sociala rum, identitet och verksamhet. Klassperspektivet var ständigt närvarande i 

diskursen inom vilken medelklassen utgjorde det civiliserade skiktet och ansågs i större 

utsträckning beröras av könstillhörigheten. 1800-talsetnografen Wilhelm Heinrich Riehl 

menade att män och kvinnor i samhällen där man ägnade sig åt samma verksamhet, hårt 

kroppsarbete, inte hade några utpräglade könsroller, utan att man i isolerade 
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bondesamhällen var homogena i den bemärkelsen. Det var först med tydlig 

arbetsfördelning, såsom fallet var i mer kultiverade kretsar som könstillhörighet fick 

betydelse.
61

 Att betrakta kön som en primär faktor i sociala relationer bryter självfallet 

mot detta inaktuella synsätt. Hushållet tas ofta upp när man talar om genus i 

bondesamhället. Detta byggde på funktionella könsroller och en distinkt uppdelning i 

kvinnliga och manliga sfärer: exempelvis uppfostrades pojkar till att manöverera såväl 

den offentliga som privata sfären medan kvinnorna i högre grad begränsades till den 

senare.
62

 

 

I England innebar industrialisering och jordbruksreformer en tydlig förändring i 

produktionsförhållanden. Detta fick såväl positiva som negativa effekter. Effektivisering 

medförde goda konsekvenser men för de svagare befolkningsgrupperna blev 

förhållandena svårare, inte minst för kvinnor. Genom privatisering försvann de typiska 

kvinnoarbetena och med en ökad konkurrens om arbete marginaliserades kvinnor. Ny 

teknologi var i hög grad anpassad för män vilket innebar att arbetsuppgifter blev allt 

mer könsuppdelade.
63

 Könsuppdelningen uppvisar dock skilda mönster i England och 

Norden, exempelvis levde mjölkning kvar som kvinnosyssla betydligt längre i Norden 

än i England, där uppgiften blev mansdominerad i mitten av 1800-talet. I Norden var 

familjejordbruken vanliga fram till 1940-talet men mönstret var att produktion och 

hushåll tydligt började skiljas åt genom marknadsekonomi och avvecklingen som 

självförsörjande enheter. Resultatet blev att kvinnor marginaliserades som arbetskraft.
64

 

Gudrun Anderssons studie som är förlagd till 1600- och 1700-talen uppvisar att kvinnor 

och män inför tinget var som mest jämbördiga på det politiska och sociala planet. I den 

politiska sfären var rollen som undersåte primärt framför kön och i den sociala sfären 

föreskrevs olika normer för män och kvinnor, varvid olika situationer innebar olika 

former för under- och överordnande. Symboliskt kapital och heder var betydelsefulla 

tillgångar för relationerna och kvinnornas olika roller innebar olika positioner av makt i 

olika situationer. Undertryckandet av kvinnor tog sig huvudsakligen uttryck i den 
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ekonomiska sfären men det framgår även att det manliga könet fungerade som 

symboliskt kapital på tinget, då män ofta företrädde kvinnor.
65

 

 

3. UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

 

3.1.Förtroende och trovärdighet  

 

Trovärdighet är en återkommande aspekt i studien av rättegångsprotokollen och skulle 

kunna ses som nära sammankopplat med förtroende. Att bli ifrågasatt och ifrågasätta 

sanning och trovärdighet är utpräglat för det rättsliga sammanhanget men kan även säga 

något om synen på förtroende och pålitlighet utanför denna kontext. Att se förtroende 

som ett viktigt symboliskt kapital och som betydelsefull komponenet i det småländska 

landsbygdssamhället är en utgångspunkt som kommer att diskuteras i denna del.  

 

Marie Lindstedt Cronberg har sett försvarandet av äran som en karaktäristiskt manlig 

handling då tinget setts som ett manligt forum. Att vara tingsbär – att ha rättskapacitet – 

var centralt i den manliga sfären och äran var en förutsättning för rättskapaciteten. Utan 

ära fick ord och löften ingen verkan.
66

 Gudrun Andersson menar att hedersbegreppet 

måste preciseras för att inte bli alltför svävande och därigenom förklara allt och 

ingenting; att det således är förmånligt att se äran som sammankopplad med symboliskt 

kapital.
67

 Max Webers resonemang med sin utgångspunkt i redlighet och dygdighet för 

statusgrupper har relevans med avseende på det symboliska kapitalet.
68

 Genom att sluta 

sig till Anderssons och vidare Björn Furuhagens tes angående övergången från 

skamkultur till skuldkultur och vidare en processuell övergång till minskad betoning vid 

heder
69

 kan det för 1840-talet vara mer belagt att tala om förtroende snarare än heder. 

Visserligen kan det vara svårt att göra en tydlig distinktion: innehavet av heder skulle 

kunna innebära ingivelsen av förtroende och vice versa.  Snarare rör det sig kanske om 

den värdering som läggs i den språkliga konstruktionen varvid förtroende kan ses som 

mer lämpligt att applicera på ett samhälle med skuldkultur jämfört med skamkultur. Det 

bör då understrykas att man  vid omtalandet av förtroende inbegriper en vidare mening 
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med avseende på symboliskt kapital, vilket medför att den möjliga känsla för heder som 

dåtidens personer hade också innefattas. Som exempel kan hänvisas till ett ärende 

företaget den 4 maj 1845 i vilket Sven Isacsson rannsakas såsom tilltalad för inbrott, 

stöld och mordbrand. Vid åberopandet av vittnen efterfrågas i vanlig ordning om något 

jäv finns att anföra emot dem, och ur protokollet utläses: ”sedan vid efterfrågan om jäf  

uplysts blifvit att Håkan Larsson voro för olofligt tillgrepp straffad och [häradsrätten] 

förklarat att Håkan Larsson vid sådant förhållande icke kunde såsom skickligt vittne 

antagas…”
70

 I egenskap av som för stöld dömd person – ett försakande av redbarhet och 

dygdighet – har Håkan Larsson alltså förlorat sin rättskapacitet, sin trovärdighet och sitt 

förtroende. Man skulle förvisso kunna föra ett resonemang om att det är en förlorad 

heder som resulterat i det förlorade förtroendet, men det förefaller lämpligt att ta fasta 

vid Anderssons och Furuhagens syn på äran och dess utvekling. Detta innebär att 

förtroendet betraktas som primärt genom dess sammankoppling till det symboliska 

kapitalet, och i egenskap därav innefattat en oerhörd betydelse för socialt och rättsligt 

sammanhang.. 

 

Förtroendekonceptet är dock komplext. Samtidigt som den odygdiga livsstilen kunde ge 

upphov till förlust av tingsbärhet innebär inte det att alla odygdiga personers ord 

förlorade sin vikt. Detta uppvisas i ett rannsakningsmål från den 23 december 1839. 

Inför rätta står den för stöld av potäter tilltalade Maria Andersdotter och jämte henne 

utfrågas bland annat drängen Jon Jonsson, vilken omnämnts såsom delaktig uti stölden. 

Prästbetyget som utfärdats angående Jon Jonsson förtäljer att han ”är dömd och straffad 

för 2re resan stöld [och] är i öfrigt känd för liderlighet och orättfärdighet”. Maria 

Andersdotter hävdar att Jon Jonsson varit delaktig i stölden då han gett henne så mycket 

potäter som hon kunnat bära uti ett förkläde, men Jon Jonsson menar att påståendet 

”voro alldeles sinningslöst.” I utslaget som sedan följer frias Jon Jonsson då han inte är 

för ”brottslighet öfvertygad.” Inga vittnen går i god för Jon Jonsson men trots hans 

tidigare begångna brott och hans orättfärdighet har hans ord inte fullkomligt förlorat sin 

betydelse då han mot sitt nekande inte kunnat dömas till laga ansvar.
71

 Självfallet kan de 

omnämnda personernas olika roller – såsom vittne och såsom tilltalad – betonas, samt 

att anklagelsen kommit från en likaså odygdig person (då Maria Andersdotter döms 
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skyldig för stölden). Säkerligen kan Jonssons friande även härledas till den förändring 

som rättsväsendet fick efter 1734 års lag, vilken innebar en rättslig vidtagning av 

professionalisering och formalisering. Följderna blev en stramare kontroll över hur 

ärenden skulle hanteras, en ökad betydelse av skriftliga dokument och genomslaget hos 

den legala bevisteorin,
72

 vilket medförde krav på en starkare bevisföring.
73

 

 

Angående pålitlighet är det intressant att studera fall då vittnena av de tilltalade 

anklagas för att vara jäviga. Detta sker i tre rannsakningsmål under den studerade 

perioden. Ett av ärendena företas den 8 februari 1845 i vilket drängen Olof Månsson 

står tilltalad för fjärde resan stöld. Efter att inkomna skrivelser lästs upp och målsägare 

och svarande blivit hörda kallas vittnen och följande nedtecknas: 

 

Olof Månsson fortfor i sitt nekande; och då åkl. anhöll om edeligt förhör med nu i 

närvarande Torparen Jonas Persson i Moen, Sven Persson i Bräntorp och Jonas Peter 

Jonasson i Nyttorp, anmärkte Olof Månsson att de skulle vara jäfiga att i målet vitna, 

medan de vid arresteringstillfället skulle misshandlat Olof Månsson i afsigt att förmå 

honom till bekännelse.  

Detta påstående bestreds helt och hållet af Jonas Persson, Sven Persson och Jonas Peter 

Jonasson; och då Olof Månsson sade sig icke kunna i någon mån sitt påstående och det i 

nämndens syn tycktes att bemälde personer voro kända såsom rättskaffens och redbara 

män, blef Olof Månssons jäfsanmärkning ogillad
74

 

 

Ärendet är intressant på så sätt att det visar fältets – tingets – avhängighet till andra fält 

och dess sammanhängande med habitus och det symboliska kapitalet. Dessvärre har 

Örjan Simonsson i sin studie av lokalsamhället inte inkluderat nämndemän, då individer 

som först omnämnts i det förrättsligande skeendet inte setts som belagda till att ha haft 

en social roll utanför denna situation.
75

 Det har dock hävdats att nämndemännen 

utgjordes av etablerade bönder i bygden
76

, och i ljuset av detta kan man anta att de haft 

en viss roll i det lokala kontaktfältet, även om det är svårt att säga hur detta kontaktfält 

såg ut under den berörda tidsperioden. Man kan således inte med klarhet säga i vilken 
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utsträckning nämnden hade kunskap om individernas symboliska kapital men 

formuleringen ”tycktes att bemälda personer voro kända såsom rättskaffens och redbara 

män” förefaller spegla ett förhållande där nämndemännen hade en viss lokal kännedom, 

om än inte alltför stor. För att återkoppla till habitus och symboliskt kapital kan 

förmodas att Olof Månsson, såsom tidigare dömd för tredje resan stöld, ansetts haft en 

lägre trovärdighet jämfört med de vittnen som tycktes kända som redbara, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till varför jävsanmärkningen avslogs. En anknytning till 

bevisteorin är också en möjlig förklaring till jävsanmärkningens avslag, då Olof 

Månsson inte kunnat frambringa belägg för sitt påstående, även om detta förvisso inte 

säger något om värderingen av vittnena. I ett fall från den 20 september (och dess 

återföretagande den 11 oktober) 1845 hävdar den för dråp tilltalade drängen Jonas Peter 

Jonsson enträget att han kan lägga fram bevis för jävighet hos vittnet Joseph Persson. 

Jonas Peter menar att vittnet ”vid flera tillfällen visat sig illasinnad” emot honom och 

vill kalla vittnen för sin sak. Häradsrätten bestämmer att Joseph Persson, som bestrider 

anklagelsen, ska undergå sanningseden och avlägga vittnesmål varvid de vid 

prövningen sedan ska bedöma vilken vikt hans utsaga ska få för utslaget. Vid det senare 

rannsakningstillfället förhörs de vittnen som Jonas Peter åberopat men deras historier 

förtäljer lite om den påstådda motsättningen mellan Jonas Peter och Joseph. Därmed 

bedöms att ”omständigheter hvilka kunna förringa trovärdigheten af Joseph Perssons 

vitnesmål icke hafva förekommit, hvadan detsamma vid laga verkan bibehålls.”
77

 Att 

påstå att den legala bevisteorins tillämpning tydligare renodlas i ärenden där förtroende 

inte förverkats genom tidigare begångna förseelser vore dock att förenkla förhållandena 

något. Den 23 december 1839 skrivs i utslaget angående den för stöld tilltalade Magnus 

Persson att ”i förening med öfriga förekomna omständigheter att sannolikhet är för 

handen att Magnus Persson, som är för stöld och andra brott vanfredgad, till 

ifrågavarande tjufnads brotts saker, likväl och emedan emot sitt nekande icke är om 

åtalade stölden lagligen öfvertygad.”
78

 Innan 1864 års lag då ”förlust av medborgerligt 

förtroende” instiftades som möjlig påföljd vid begånget brott tillämpades ”vanfrejd”.  

Att vara vanfrejdad innebar att man inför myndigheterna stämplades såsom mindre 
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pålitlig och saknade trovärdighet genom en ohederlig vandel. Man exkluderades från en 

rättslig gemenskap och detta fick avsevärda konsekvenser även utanför rätten.
79

 

 

Professionaliseringen av rättsväsendet innebar bland annat att hovrätten fick till uppgift 

att granska häradsrätternas domböcker och tillämpningen av bevisteorin. Detta kan 

säkerligen betraktas som en av orsakerna till att godtyckliga domar inte kunde falla även 

om den svarande med sannolikhet var skyldig och saknade förtroende. Materialet 

uppvisar alltså en komplex samverkan mellan professionalisering och normsystem, och 

båda linjer är centrala för rättsskipningens och fältets utformning. 

 

Det tredje fallet med jävsanmärkning förtäljer dessvärre ytterst lite. Den 20 september 

1845 kallas till vittne Anna Lisa Isacsdotter för att förhöras angående byteshandeln med 

en stulen sjal. I protokollet har häradsskrivaren endast nedtecknat att vittnet ”fick utan 

förfunnet jäf, dock med Cecilia Peterson förbehållen rätt till jäfs anförande aflägga 

sanningseden”.
80

 Då uppgifter kring varför jävsanmärkningen inte godtogs saknas vore 

en argumentation därom dessvärre något obefogad.  

 

Det symboliska kapitalet är relevant för trovärdighet inte bara vid jävsanmärkningar. 

Den 23 december 1839 återupptas rannsakningen av Peter David Nilsson Holmberg och 

Anders Nyström, vilka är tilltalade för stöld. Vid hörandet av Nyströms hustru står 

skrivet: ”i försäkrande hustru Nyström att hon icke egde mindsta medvetande af eller 

delaktighet uti ifrågavarande tjufnadsbrott, utan skall hon stedse fört en ärbar och redlig 

vandel.”
81

 En ärbar och redlig vandel förefaller alltså i detta fall fungera som ett 

verktyg, eller en strategi, för bevisföring eller övertygande av ens hävdade oskuld. 

Ärendet är intressant i vidare bemärkelse då fler aspekter av trovärdighet tar sig uttryck 

genom vittnesförhör med slaktaren Åberg som uthyrt en lägenhet till bemälde Nyström. 

Åberg ifrågasätter andra vittnens begivenhet till sanningen då de hävdat att han krävt tre 

månaders förskott på hyran, vilket Nyström inte möjligen kunnat tänkas betala då han 

var känd såsom utfattig. Häradsrätten finner det ”högst misstänksamt att Åberg (…) 

upplåtit lägenheten till en icke allenast vanfröjdad utan även utfattig person.”
82

 Att 
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bemedla sig med vanfrejdade personer förefaller även ha påverkat ens eget anseende. I 

ett bifogat prästbetyg från ovan nämnda fall angående den stulna sjalen, har prästen om 

änkan Sara Stina Jonsdotter Gillman skrivit att hon ”så vidt jag känner icke gjort sig till 

någon vanfrejd i annan måtto skyldig än att hon enligt uppgift skall låtit en illa känd och 

för tjufnadsbrott dömd person någon tid, under hennes frånvaro, bo i sin stuga, hvilket 

hon dock sjelf, påstår hafva händt mot hennes vilja.”
83

 Det framgår alltså att det 

symboliska kapitalet var beroende av ens livsföring och handlingar men inte enbart hade 

fullt individuella omständigheter. Det var även kopplat till ett kollektiv på så sätt att en 

uppdelning mellan frejdade och vanfrejdade skapade kollektiva sfärer – inkluderande 

och exkluderande sfärer. Att tillhöra sfären av frejdade personer var inget konstant 

tillstånd. Skada på anseendet och uteslutning från denna sfär kunde ske genom en 

individbaserad oredlighet men även genom rörelse utanför sin egen grupptillhörighet, in 

i kollektivet av vanfrejdade personer. 

 

Vidare vid rannsakningen okvädar Nyström och Holmberg målsägaren genom att kalla 

honom ”tjuf” och ”den supne satan” och menar att målsägaren placerat ut beviset – 

stöldgodset – vid undersökningen samt att han ”uppgifvit sig hafva genom stöld mistadt 

mer än hvad sunt och verkligt varit hvadan något förtroende till hans utsago icke borde 

lemnas.” Angående förlämpningar och beskyllningar har Björn Furuhagen menat att 

dessa under 1700-talet måste förstås i en kontext av hedersmentalitet och tinget som en 

offentlig och social arena. Hedern måste ses som en konkret tillgång och tinget som en 

plats för dess upprättande om den blivit skadad.
84

 Både Furuhagen och Marie Lindstedt 

Cronberg har uppvisat att ärekränkningsmålen sjönk under slutet av 1700-talet, men 

Lindstedt Cronberg menar att äredimensionen levde kvar länge i den folkliga 

mentaliteten och att okvädningar var ett sätt att visa på personens ställning utanför 

kollektivet.
85

 I rannsakningen av Nyström och Holmberg rör det sig visserligen inte om 

ärekränkningsmål i den bemärkelsen att personer utanför tinget blivit okvädade och drar 

saken inför rätta. I detta fall bör den rättsliga situationen poängteras där okvädningen 

säkerligen kan ses som ren känsloyttring, men förolämpningen skulle även kunna ses 

som strategi. Att okväda, ett försök till att förminska ärbarheten och förtroendet hos den 

andra parten, kan beskådas som ett sätt att hävda sin egen trovärdighet framför den 
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andras. Att tinget dessutom fungerade såsom social och offentlig arena kan vidare 

innebära att okvädningen, även om den förefaller verkningslös i den rättsliga kontexten, 

möjligtvis kunde få ett efterspel i en social dimension, utanför tinget. Kring detta kan 

visserligen endast spekuleras då materialet inte vidare förtäljer något. 

 

Det framtråder från domböckerna fascinerande aspekter på vad det för inkludering och 

exkludering innebar i en social kontext att stå som åtalad för brott.  Ett exempel på detta 

är livgardisten Daniel Persson Åberg från oktober 1843, som omnämns i uppsatsens 

inledning. I en inkommen skrivelse från Kalmar landskansli upplyses att Åberg såsom 

anklagad för dråpet på sin broder strukits ur regementsrullorna.
86

 Att vara anklagad för 

brott medförde alltså en uteslutning från regementet och dess historia. Ett annat exempel 

visar sig i rannsakningen av Sven Isacsson som den 4 maj 1845 står åtalad för mordet 

på hemmansägaren Nils Larsson. Genom Båtsman Vendts vittnesmål framgår att Sven 

Isacsson ”någon tid haft sitt tillhåll hos vittnet och legat om nätterna uti ett vittnet 

tillhörigt fähus” men om  ”söndagsmorgonen sedan vittnet af sin hustru fått veta att 

Sven Isacsson, såsom misstänkt för mordet å Nils Larsson varit sökt af fjerdingsmannen 

hade vittnet tillsport Sven Isacsson med förklarande att han vid sådant förhållande icke 

fick bo qvar hos vittnet. Sven Isacsson som sagt sig vara alldeles oskyldig, hade bedt att 

få vara qvar intill dess han fick höra sig om på annat håll. Om söndagseftermiddagen 

hade han sedermera blifvit häktad.”
87

 Utsagan uppvisar ett intressant förhållande även 

om det kanske tydligare uppvisar uppdelningen i sfärer mellan illa ansedda och personer 

med god frejd och upprätthållandena av dessa, än uteslutning. Att låta en för mord 

misstänkt – det bör betonas att Isacsson vid tillfället endast genom ryktet utpekats som 

skyldig och vid tillfället inte dömts – bo under ens hus var alltså för båtsmannen helt 

otänkbart. Det visar på uppdelningen i sociala sfärer mellan vanfrejdade och redbara 

personer men också vikten av förtroende och anseende i kollektivet för att inte ställas 

utanför gemenskapen. Man kan även återknyta till Taussi Sjöbergs studie som uppvisar 

en syn på inhysepersoner som depraverade och samhällets bottenskikt.
88

 Man kan anta 

att dessa befann sig i en situation av särskild utsatthet. 
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Sammanställning av resultat: Man kan urskilja tendensen att föreställningar om heder 

tycks förskjutits till föreställningar grundade i ett förtroendekoncept, vilket skulle kunna 

ses som ett resultat av övergången från skamkultur till skuldkultur. Förtroendet 

baserades på en dygdig och redbar vandel. Genom att exempelvis vara dömd för brott 

miste man sitt förtroende och rätten att vittna i rannsakningsmål. Normsystemet var 

dock i viss utsträckning underordnad den legala bevisteorin på tinget då även illa 

ansedda personer kunde föra sin talan. En redbar och ärlig livsstil var dock viktigt för 

det symboliska kapitalet och för stärkandet av trovärdighet, vilket kan utrönas från 

jävsanmärkningar eller åberopande av redlighet som en strategi för att bevisa sin 

trovärdighet. Vidare kan man uppfatta förtroendets betydelse för den sociala arenan då 

det tycks existerat en uppdelning i sfärer mellan illa och gott ansedda personer, frejdade 

och vanfrejdade. Att tillhöra den frejdade sfären och röra sig in i den vanfrejdade 

skapade misstankar och kunde skada det egna anseendet. Detta visar kopplingen mellan 

individ och kollektiv. Att vara illa ansedd och inte ha förtroende, i egenskap av att vara 

misstänkt för grova brott, fick konsekvenser i det sociala livet genom exempelvis risken 

att bli vräkt.  

 

3.2.Begivenhet på brännvinssupande 

 

Brännvinet och superiet har en utpräglad närvaro i den beskrivning av samhället som 

framgår genom häradsrättens rannsakningar. Alkoholfrågan var viktig i 1800-talets 

politiska diskussion, och sågs som ett särskilt aktuellt och beklämmande problem bland 

de lägre klasserna.
89

 I hög grad är det just ”de lägre klasserna” som försigkommet i 

protokollen; Det rör sig i huvudsak om fattiga eller försvarslösa drängar, inhyse- och 

undantagsmän, pigor etc.
90

 Dryckenskapen sågs av många samtida debattörer som en 

orsak till fattigdom och brottslighet, varvid man stiftade lagar om skamstraff och förlust 

av medborgerligt förtroende vid frekventa överträdelser i fylleribrott. I stadgarna för 

Faluns kommunaliserade kroghållning skrevs 1850: ”Sedlighet och välstånd bland den 

arbetande klassen (…)ha sin värsta fiende i krogarna. Det är dock icke den berusande 

drycken allena och det omåttliga njutandet därav, som alstra sedefördärvet, uselheten 
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och fattigdomen utan härtill bidraga ock i väsentlig mån oordningar, onda exempel och 

näringsställen.”
91

 

 

När man talar om lagen har många forskare menat att denna använts som ett redskap för 

klassförtryck då överheten, lagstiftarna, haft svårt att förstå de grupper som berörts av 

den. Eva Österberg har hävdat att detta synsätt måste problematiseras då lagen teoretiskt 

och praktiskt i viss mån måste överensstämma med samhällets informella normsystem 

då lagen i någon utsträckning måste accepteras av medborgarna. Även om en störd 

samklang kan förekomma.
92

 Angående dryckenskapens inverkan på det medborgerliga 

förtroendet tycks materialet uppvisa att lagen korrelerade med medborgarnas 

värderingar. I ett ärende från den 23 december 1839 står den försvarslösa drängen Petter 

Olsson Torplund åtalad för stöld av en yxa och en kniv och i protokollet nedtecknades 

angående hans levnad fram till rannsakningen: 

 

Vid 17 års ålder hade Torplund kommit från föräldrarna uti tjenst hvarefter han tjent på 

flera ställen inom denna ort; men hans böjelse för brännvinssupande och en deraf 

förosakad liderlig lefnad, hade bragt honom uti det elände; hvari han nu är skadd, emedan 

han genom ett mistadt förtroende icke kunde förskaffa sig någon tjenst eller försvar, dock 

hade han tillförene icke varit för något brott anklagad.
93

 

 

Brännvinsdrickandet bör ses som integrerat i 1840-talets landsbygdssamhälle. Att 

dricka brännvin var ett sätt att umgås på då man kan  se att gästgivaregårdarna och 

krogarna utgjorde mötesplatser där folk uppehöll sig för att dricka tillsammans – 

exempelvis två bröder innan de inledde eftermiddagens arbete eller resande som mött 

varandra efter dagens ärenden.
94

 Även brännvinets roll som valuta kan här beaktas. I 

flera fall framgår att byteshandel skett där den ena parten för exempelvis arbete, potatis 

eller en reshäck erhållit brännvin som betalning.
95

 Dock visar ovanstående citat att hur 

integrerat brännvinsdrickandet än må ha varit i landsbygdssamhället fanns en betoning 

och tyngdpunkt vid dess måttliga intagande. Förlust av förtroende som en konsekvens 

av ett utsvävande liv med grunder i dryckenskap, förefaller inte vara en syn 
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koncentrerad till lagstiftarna utan även delad hos gemene man, då Torplund just genom 

dryckenskapen och dess konsekvenser försakat sitt förtroende och därmed inte kunnat få 

någon anställning. Förtroendets betydelse framgår alltså tydligt: att ha förtroende var ett 

oerhört viktigt symboliskt kapital då man utan förtroende inte kunde få tjänst och 

därigenom försörja sig. Utslagningsprocessen framträder på ett uppenbart sätt. 

 

Förtroendet baserat på en nykter och redbar vandel framgår tydligt. Ett ärende från den 

2 september 1845 och dess återföretagande den 20 september samma år visar vidare på 

hur nykterheten skulle kunna ses som en större tillgång än en i övrigt redlig livsföring. 

Ärendet som utreds är undantagsmannen Jonas Jonssons självmord. I ett tillhandahållet 

prästbetyg berättas att Jonsson varit ”hängiven till fylleri och dryckenskap [och] njutit 

ringa anseende i orten.” I ett besiktningsprotokoll från hans obduktion (vilka innehöll en 

redogörelse för omständigheterna kring händelserna) skriver provincialläkaren att Jonas 

Jonsson ”var känd som en hederlig och befredlig man, men skall varit mycket begifven 

på brännvinssupande”.
96

 Skilda uppfattningar från läkaren och prästen (exempelvis 

genom att Jonas Jonsson mindre ordentligt begagnat Herrens Heliga Nattvard) skulle 

möjligen kunna spela in i beskrivelsen av den avlidna. Om man dock utgår från att de 

båda männen förhörde sig om förutsättningarna innan författandet av sina attester kan 

man se på saken som att Jonas Jonsson levt ett hederligt liv men genom sitt 

brännvinssupande smutsat ned det symboliska kapital han genom denna livsföring 

erhållit.  

 

Måttlighet förefaller alltså vara en viktig aspekt i förhållandet mellan brännvinet och 

anseendet. Detta styrks även genom de tillfällen vid vilka man betonar att personer varit 

nyktra, exempelvis i ett mordfall där ett vittne understryker att den avlidna inte var 

begiven på dryckenskap eller när en husbonde särskilt intygar att de tilltalade – hans 

anställda – varit nyktra.
97

 Vidare kan nämnas att domboken vid ett antal fall berättar att 

häradsrätten utdömt böter eller kyrkoplikt för fylleri bland folksamling vilket säkerligen 

kan betraktas som en åtgärd för stävjandet av brännvinets förödelse.
98
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Sammanställning av resultat: Brännvinet var integrerat i landsbygdssamhället och hade 

en central roll som valuta och för umgänge. Det fanns dock en stark betoning vid dess 

måttlighet. Lagstiftningen strävade efter att kontrollera brännvinskonsumtionen och en 

överensstämmande syn bland medborgarna tycks existerat. Att vara begiven på 

brännvin fick skadliga följder för det redbara livet och skadade individens anseende och 

förtroende, vilket försvårade möjligheten att få arbete. Man kan tala om superiets 

förhållande till förtroende som samverkande för en utslagningsprocess.  

 

3.3.Kyrkans roll 

 

Man har kunnat peka på att svenska kyrkans roll i samhället sedan mitten av 1800-talet 

markant förlorade sitt inflytande. En differentiering mellan sekulära och religiösa 

institutioner blev allt mer påtaglig liksom deras oberoendeställning till varandra. 

Religionssociologen Karel Dobbelaere har hävdat att sekulariseringsprocessen inte 

nödvändigtvis säger något om religionens betydelse i samhället, då olika mentaliteter 

inom denna process ger uttryck för olika inställningar till denna.
99

 Under 1840-talet var 

dock religionen en viktig del i skapandet av gemenskap genom religiositetens utövning 

och utformning. Prästen hade ett andligt ansvar för församlingens invånare vilket 

husförhören är ett tydligt uttryck för och religionen hade en självskriven plats inom 

hushållet. Den religiösa grundstrukturen började dock förändras i och med en ökad 

individualisering mot mitten av 1800-talet.
100

 I domböckerna från Norra Möres 

häradsrätt är prästen och kyrkan ständigt närvarande i rannsakningsmålen genom 

prästbetygen. Dessa ger uttryck för frejdens betydelse i samhället och inför tinget. 1811 

föreskrevs att kronolänsmannen, fjärdingsmannen eller landsfiskalen vid tingen skulle 

rapportera till prästerskapet angående folks lagförda brott, vilket antecknades i 

husförhörslängderna, som låg till grund för frejdebetyget. Frejdebetyget var en viktig 

dokumentation om man som okänd skulle ansöka om tjänst och fram till 1858 var god 

frejd en förutsättning för att kunna bli svensk medborgare.
101

 Lindstedt Cronberg 

skriver att när äran minskade i betydelse inför domstolen inträffade en förskjutning av 

dess intresse till prästerskapet och frejdeintygen. Bedömningen av frejden blev således i 

hög grad ett prästerligt och subjektivt avgörande, vanligtvis med inriktning på den 
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kyrkliga disciplinen. Rapporteringen mellan prästerskapet och domstolen blev vidare 

allt mer obligatorisk.
102

 Denna obligatoriska rapportering innebar att vissa 

rannsakningar sköts upp för att häradsrätten skulle få tillgång till prästbetyget. Intressant 

är dock att prästbetygen i regel inte omnämns i större utsträckningen mer än att de 

inkommit och lästs upp. Det ges egentligen inga sagda återkopplingar till dem. Detta 

skulle möjligtvis kunna tolkas som ett uttryck för en viss sekulär inställning till och från 

rättens sida. Det förefaller dock, genom kravet på frejdebevis, som om den kännedom 

prästen hade om sockeninvånarna, eller kunde erhålla genom förfrågningar eller 

granskning av husförslängden, utnyttjades för att ge en bild av den åtalade och skapa en 

bas för personens uppfattade trovärdighet och förtroende. 

 

Att prästbetygen utgick från den kyrkliga disciplinen uppvisas genom dess betoning vid 

kristendomskunskap, begagnande av Herrens Heliga Nattvard, liderlighet, lättsinnighet, 

utsvävande och dryckenskap.
103

 I en del fall tas även hänsyn till en mer allmän hållning 

bland församlingen, då det kan låta: ”under hans vistelse här har många klagomål öfver 

hans vandel förekommit”, ”till sitt uppförande mindre välkänd i orten” och ”mot hans 

frejd, som i det allmänna omdömet varit mindre god, har dock intet klander ingått deruti 

till pastorembetet.”
104

 Klagomål och odygdigt beteende adresserades dessutom av 

prästämbetet som utfärdade varningar därom. I ett prästbetyg rörande Jonas Petersson 

Tranfjeder utläses att han ”hållit sig undan från varningar och föraktat dem då de blifvit 

honom meddelta” och om drängen Anders Persson ”för en utsväfvande vandel, som för 

han blifvit varnad, men, utan att visa någon förändring, densamma utöfvas.”
105

 

Prästernas ansvarskänsla gentemot församlingen framträder alltså tydligt i dessa 

frejdebetyg. 

 

En inkommen skrivelse från Kristvallas sockenstämma i ett ärende från den 4 maj 1845 

visar även på församlingens roll, som kollektiv och betydelse därav: 

 

Beslöts att drängen Isac Svensson från Södra Kopparbo, känd för begifvenhet på 

dryckenskap, slagsmål och oordentligt leverne, öfverbrurst och straffad för flera stölder, 

samt nu häktad och tilltalad för trerandt af tjufnad, måtte såvida han icke vid Vällofliga 
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Härads Rätten blifver fälld för der brott han är tilltalad, afsändas till allmän 

arbetsinrättning såsom en för samhällslefnaden och allmänna säkerheten högst vådlig 

person, av Christvalla församlings enhälliga och ödmjuka anhållan.
106

 

 

Utdraget ur protokollet från Kristvallas sockenstämma visar tydligt på frejdens 

avgörande för inkludering och exkludering i en samhällelig gemenskap. Till en viss 

gräns innebar ett alltför odygdigt liv uteslutning ur församlingen, och att stå utanför 

denna gemenskap tycks ha inneburit en oerhörd utsatthet. I ljuset av församlingens 

betydelse såsom gemenskap är det intressant att drängen Peter David Nilsson Holmberg 

tros ha bosatt sig i sin gamla hemsocken utan att för prästen uppvisa inflyttningsattest 

eller bett att få återintagas i församlingen.
107

 Holmberg förefaller alltså ha valt att stå 

utanför församlingens gemenskap. Materialet säger dessvärre inte mycket mer men det 

väcker intressanta tankar, inte minst kring individualisering och steget bort från 

kollektivet.  

 

Utifrån materialet är det svårt att utläsa religionens inre betydelse hos individen. 

Återkopplingar till Gud och tro utgörs av språkliga konstruktioner vilka kan vara svåra 

att analysera närmare, exempelvis att besiktningsprotokollen av provincialläkaren 

undertecknas ”intygar jag på aflagd embetsed och ytterligare med denna min edliga 

förpliktelse: så sant mig Gud hjelpa till lif och själ.”
108

 Ett ärende tillåter dock en 

diskussion kring en persons förhållande till tron. Den 11 oktober 1845 rannsakas 

bonden Jonas Nilsson för hans vägran att genomgå den uppenbara kyrkoplikten
109

 

vilken han dömts till (efter att ha fått sitt utdömda straff lindrat av Hovrätten) för 

stölden av ett rekommenderat brev. Prästen har i en skrivelse antecknat att Jonas 

Nilsson vägrat bekänna eller ångra sina förbrytelser, att han ”fräckt och halstarrigt 

vägrat att knäfalla” och sagt ”jag tar icke skrift ty jag är oskyldig”, varvid förrättningen 

avbrutits. Inför häradsrätten menar Jonas Nilsson att han ”intet [hade] att afbedja och 

ämnade aldrig kyrkoplikten sig underkasta.”
110

 Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck 

för djup religiositet: vägran att inför Gud knäfalla i ånger och erkänna för ett brott han 
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inte gjort sig skyldig till. En annan vinkel på händelsen skulle vara att se det enständiga 

nekandet som en strategi för att undvika den skada på det symboliska kapitalet som ett 

genomgånget straff skulle kunna medföra. Dock döms Jonas Nilsson till åtta dagars 

fängelse och uppenbar kyrkoplikt för sin motstridighet, vilket då skulle kunna ses som 

något paradoxalt. Det sista som nedtecknas är dock att Jonas Nilsson är missnöjd med 

häradsrättens utslag och ämnar överklaga till hovrätten, varvid ett resonemang kring 

strategi inte skulle förefalla helt ogrundat. Det är förvisso svårt att med säkerhet kunna 

säga om det är religiositet eller samhälleligt normsystem som väger tyngst i detta fall.  

 

Sammanställning av resultat: Prästbetygen framstår som obligatoriska dokument vid 

hanteringen av rannsakningar men trots detta förefaller det främst vara av principiella 

skäl då inga vidare återkopplingar till dessa görs. Detta skulle kunna ses som ett uttryck 

för tingets sekulära ställningsstagande men samtidigt vittnar prästbetygens obligatoriska 

karaktär om att de trots allt hade en roll för bildandet av en uppfattning av de tilltalade. 

Prästbetygen gav uttryck för prästens subjektiva bedömning av individen men kunde 

även visa en mer allmän hållning bland sockeninvånarna. Församlingen var viktig som 

kollektiv och gemenskap. Att stå utanför församlingen skapade en oerhörd utsatthet och 

ett alltför utsvävande liv kunde resultera i en exkludering från denna gemenskap. I ett 

fall berättas dock om en person som valt att stå utanför församlingen, vilket är intressant 

med förståelsen av församlingens betydelse. 

 

3.4. Arbetet, husbonden och familjen 

 

Mönster för arbete kan utläsas utifrån domböckernas rannsakningar då de tilltalade hörs 

angående deras yrkeshistoria och i vittnesmålen är arbetet likaså närvarande genom dess 

fundamentala beskaffenhet för människors liv och försörjning. I avsnittet rörande 

dryckenskap har resonerats kring förtroendets vikt för att skaffa tjänst varpå exempel 

uppvisat att vanfrejd och skadat förtroende medförde komplikationer för erhållandet av 

anställning. Expansionen av jordbruket under 1800-talet och bondgården såsom 

ekonomisk tillgång på en kapitalistisk marknad innebar dock för bönderna att det var 

omöjligt att bedriva lantbruk utan tjänstefolk och det uppstod ett beroendeförhållande 

mellan bönder och egendomslösa i fråga om arbetskraft och anställning.
111

 Utifrån 
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materialet kan man se att personer som blivit dömda för brott inte helt ställdes utanför 

samhället i det avseende att det var omöjligt för dem att arbeta. Detta förhållande kan 

säkerligen kopplas till efterfrågan på arbetskraft. Försvarslöshet – att sakna tjänst – är 

dock ett tillstånd som omfattar en ganska stor del av de som står tilltalade för olika 

brott. Försvarslöshetsförordningen innebar tjänstetvång och de som inte hade laga 

försvar riskerade att dömas till allmänt arbete vid fästningar eller allmänna arbetsställen 

på obestämd tid. Denna lagstiftning var i hög grad riktad mot de lägre stående 

grupperna i samhället. Försvarslöshets-, tjänstehjons- och lösdrivarstadgorna, menar 

Roddy Nilsson, bör ses som nära sammankopplade med syftet att kontrollera samhällets 

lägsta skikt, säkerställa arbetskraft och minska fattigvårdens utgifter.
112

 Särskilt 

belysande ärenden angående försvarslöshet uppdagas den 8 februari och 11 oktober 

1845.  

 

Den 8 februari rannsakas drängen Isac Svensson och vid hörandet om hans tidigare 

levnad uppger Svensson att han gått i tjänst som sjuttonåring och sedan tjänat på flera 

ställen tills han blivit dömd till fängelse och uppenbar kyrkoplikt för stöld. Efter att ha 

genomgått sitt straff hade Svensson inte lyckats bereda sig någon tjänst, varvid han som 

försvarslös häktades i elva månader och slutligen dömdes till Pionier Corpsen vid 

Carlsborgs fästning. Innan han sändes till Carlsborg lämnades han emellertid försvar 

hos sin bror, hos vilken han arbetade i ett halvår då han dömdes för andra resan stöld 

men efter undergången bestraffning erhöll tjänst hos löjtnanten Silfversparre vid 

Kopparbo.
113

 Fallet uppvisar en bild där familjen framstår som ett viktigt socialt 

skyddsnät men inte det enda, då Svensson trots allt lyckas få anställning utanför 

familjen efter avtjänandet av straffet för andra resan stöld. Motiven bakom 

Silfversparres agerande förblir dock okända och det går dessvärre inte att urskilja 

huruvida det finns filantropiska, ekonomiska, kontaktbaserade eller andra orsaker 

bakom Svenssons sista anställning. Ärendet från den 11 oktober hanterar rannsakningen 

av för stöld och handel med stöldgods tilltalade Nils Jonsson, Johan Fredric Jonsson 

Ljunglund och Anna Maria Jonsdotter. Den för ämnet mest vidkommande personen är 

Anna Maria som uppger att hon tjänat på flera ställen i Calmar innan hon blivit insatt på 
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correctionsinrättningen i Norrköping.
114

 I kyrkoboken och förteckningen över fångarna 

vid allmänna arbets- och correctionsinrättningen i Norrköping kan utläsas att Anna 

Maria Jonsdotter år 1843 blivit intagen på obestämd tid på anstalten i egenskap av 

försvarslös. Ytterligare en intressant aspekt angående arbetsmönster framgår ur rullan, 

då det omnämns att Anna Maria lämnat hemmet för att gå i tjänst i Calmar vid tolv års 

ålder.
115

  

 

Vid hörandet av de tilltalades tidigare levnad framförs vanligen en redogörelse för när 

personen första gången lämnat hemmet, gått i tjänst och var man tjänat. Som exempel 

kan Jonas Jonssons redogörelse demonstrera förfarandet: 

 

Han var född år 1806 i Ödingstorp by, af Ljungby socken och södra Möre Härad, der hans 

föräldrar bonden Jonas Abrahamsson och dennes hustru hvars namn Jonas Jonsson inte 

kände; att hans moder aflidit i Jonas Jonsson spädare år, men fadren deremot lefvat ända 

till år 1843; hos hvilken sistnämnda Jonas Jonsson jemväl efter moderns död undfått 

uppfostran och vård ända till sitt 18de år, så han efter att hafva första gågen blifvit 

delaktig af de dyra nådemedlen, antagits i tjenst hos Anders Månsson i Ödingstorp.
116

 

 

Bland de egendomslösa lämnade man föräldrahemmet tidigt för att arbeta som 

tjänstehjon, drängar och pigor. Klassamhället innebar att de obesuttna begränsades till 

dessa pig- och drängyrken. Att arbeta skapade dock förutsättningar för att spara kapital 

och möjliggjorde investeringar i exempelvis boskap. För kvinnor och män medföljde 

något olika mönster då kvinnorna i större utsträckning lockades till städerna för att tjäna 

inom borgerliga hem. Att skicka bort barnen för att arbeta var dock inte bara aktuellt för 

de egendomslösa utan också bland de besuttna, dels för att minska försörjningsbördan 

och dels för att man ansåg att man kunde kräva mer arbete av de anställda. Att ha ens 

egna barn hemma innebar en större ekonomisk börda och att man skämde bort dem. 

Barnarbete var vanligt men en traditionell syn på livet delade upp det i sjuårsperioder 

där åldern 1-7 inte innebar några särskilda krav på arbete, i åldern 7-14 övades barnen 

upp till att klara olika bestyr och mellan 14-21 förväntades man utföra ett fullt 
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dagsverke. De mönster som framgår ur Norra Möres häradsrätts protokoll 

överensstämmer med de resultat som Gaunt uppvisat: att man i regel lämnade hemmet 

vid omkring femton års ålder, men med vissa variationer beroende på familjens 

ekonomiska förutsättningar.
117

 Olof Månsson, son till en båtsman och hans hustru, är 

den i protokollen som tidigast lämnat hemmet vid en ålder av tio år. Motsatsen finnes 

hos Jonas Peter Jonsson som ännu vid en ålder av 22 bor hos sina föräldrar. I ett 

besiktningsprotokoll som bifogats rannsakningen står att finna att Jonas Peter Jonsson 

”är hemma hos sin fader, som anses vara en förmögen bonde.”
118

 Att skicka bort sina 

barn förefaller alltså basera sig, liksom Gaunt visat, på strikt ekonomiska grunder och 

inte förslagsvis kulturella. 

 

Husbondeförhållandet är en aspekt av arbetet som ger utrymme för tolkning i materialet. 

Enligt hustavlans normsystem, som hade sin grund i Luthers lilla katekes och 

treståndsläran, skulle hushållet byggas på en patriarkal hierarkisk struktur med 

husbonden högst upp i hierarkin. Detta innebar ett socialt utbyte: lydnad och respekt 

från undersåtar till husbonde och ansvar och trygghet från husbonden till hushållsfolket. 

Hustavleideologin började försvagas efter sekelskiftet kring 1800 i och med liberala 

strömningar som snarare talade om förhållandet husbonde-anställd som ett renodlat 

lönearbetsförhållande.
119

 Anders Jonsson, i ett ärende från februari 1845, uppvisar ett 

intressant exempel på inställningen till husbonden. Anders har på sin husbondes 

befallning kört till Kalmar för att sälja ved. På hemvägen, berättar han, har han mött 

Isac Svensson som frågat om han fick åka med honom en bit och ”fägnat [Anders] med 

en sup brännvin” varpå han uppger att han sedermera insomnat. Han berättar sedan att 

han uppvaknade och att: 

 

Vid hemkomsten (…) då Anders Jonsson upräknat de för veden erhållna penningarna, hade 

Anders Jonsson till sin stora ledsnad och förvåning kommit i erfarenhet af att 24s af 

berörde penningar som han haft förvarade i en å västen anbragt ficka, förkommit. Anders 

Jonsson som saknat egna medel för at fylla bristen och af fruktan för husbondens vrede 

icke vågat uppenbara förlusten af penningarna hade innan och förnär husbonden af honom 

fordrat redo för den försålda veden hemligen från husbonden begifvit sig bort, i afsigt att 

anskaffa penningarna till fyllnad af bristen och sedermera till husbonden återvända.  
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Detta föranledde vidare att Anders Jonsson betraktas som en tjuv, vilken olovligen gått 

ur sin husbondes tjänst. Senare i rannsakningen framkommer dock, genom ett 

erkännande från Anders Jonsson, att han själv tagit alla penningarna och för dem 

inhandlat brännvin.
120

 Lögnen är intressant på så sätt att den kan ses som en strategi, i 

linje med den traditionella handlingsenheten, för att undkomma en fällande dom. Enligt 

kulturella relativister måste kulturella betingelser kring agerande tas hänsyn till, vilket 

skulle innebära att lögnen, för att framstå som trovärdig, bör ha en kulturell 

verklighetsförankring. I skenet av detta är det intressant att se hur ”fruktan för 

husbondens vrede” skulle kunna få en person att hellre än att påstå att penningarna blev 

stulna, oavsett sanningsvärdet, skulle välja att utan tillstånd försvinna och åsamka sig 

själv misstankar om tjuvnad. Det är intressant att fråga sig varför Anders Jonsson inte 

väljer att ljuga för husbonden, såsom han förefaller ha gjort inför häradsrätten, och 

berätta att Svensson bestulit honom på pengarna snarare än att riskera sitt eget anseende 

som tjuv. En förklaring skulle kunna vara att Anders Jonsson, vilket framgår i hans 

prästbevis, varit känd för sin utsvävande vandel och därmed möjligen inte ingav särskilt 

stor trovärdighet hos husbonden. Det finns även ett exempel som kontrasterar bilden av 

husbonden som den skräckingivande patriarken, där ett förhållandes mer milda karaktär 

(även om relationen inför rätten antar en hårdare linje, då både husbonden och drängen 

står som tilltalade i målet och beskyller varandra) uppvisas. Det som då främst framgår 

är utbytet av tjänster, vilket också tycks indikera en ömsesidig respekt.
121

 

 

Husbonden och tjänstefolket utgör inte de enda komponenterna i hushållet och familjen. 

Kvinnor är närvarande i protokollen, även om de är kraftigt underrepresenterade i 

jämförelse med männen. Oloph Bexell har menat att man vid 1800-talets mitt började 

erkänna individen som samhällets minsta beståndsdel snare än familjen och hushållet.
122

 

Ett stöd för detta står att finna i ett fall där Maria Andersdotter står tilltalad för stöld av 

potäter. I protokollen omnämns Maria Andersdotter såsom ”hustru” men fascinerande 

nog är hennes familj inte omnämnd, trots att olika omkringliggande förhållanden tas 

upp, exempelvis att hon lånat hus hos en änka.
123

 I husförhörslängderna återfinns inget 
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som talar för att Maria Andersdotter inte skulle leva i en traditionell familjekonstellation 

med sina barn och sin make.
124

 Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för en mer 

individualiserad hållning till familjekonceptet. 

 

Angående hustruns och mannens roll i hushållet ger materialet uttryck för något skilda 

bilder: dels mannen och kvinnan i samhörighet och dels mannen och kvinnan som mer 

självständiga aktörer. Det förra demonstreras exempelvis i ett vittnesmål där mannen 

berättar att han och hans hustru arbetat tillsammans eller i ett fall där ett pars 

verksamhet gått i konkurs och både mannen och kvinnan uppmanas till att begå 

gäldenärseden.
125

 Det senare märks av exempelvis i ett vittnesmål från en hustru som 

menar att hon inte har någon vetskap om var hennes make fått pengar ifrån, från en 

annan hustru som hävdar att hon ”under 4 års tid icke varit så mycket tillsammans med 

[sin man]” eller i ett vittnesmål där hustrun utan sin makes kännedom handlar till sig en 

reshäck i utbyte mot brännvin.
126

  

 

Kvinnorna finns närvarande i protokollen i egenskap av vittnen och ibland, om än 

sällan, som tilltalade för brott. Underrepresentationen av kvinnorna har komplicerat 

genomförandet av en djupare analys av genusstruktur och ett vidgande av materialet 

hade varit fördelaktigt för en sådan studie. Emellertid tycks det framgå att när det gäller 

förtroende, vilket ses som en tyngdpunkt för inkludering och exkludering, förefaller 

mäns och kvinnors pålitlighet och förtroende utgå från samma grunder: en god frejd och 

ärlig vandel. En naturlig följdfråga blir då om god frejd innebar samma sak för män och 

kvinnor? Utifrån Nora Möre Härads urtima tingsprotokoll finns inga belägg för att så 

skulle vara fallet. Nykterhet, ärlighet, arbetsamhet och kristet uppförande förefaller vara 

gränsöverskridande kvaliteter för bildandet av ett gott förtroende. Marie Lindstedt 

Cronberg har i Synd och skam visat att kvinnors heder var starkare kopplad till 

sexualiteten än mäns.
127

 Sedlighetsbrott berörs knappt under den studerade perioden 

1835-1845
128

, varvid en sådan tendens inte kunnat urskiljas.  
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Joan Wallach Scott har hävdat att genusrelationerna är basala i samhällhet, inte minst 

för utövandet av makt.
129

 Än en gång kan återknytas till Lindstedt Cronbergs forskning 

då hon visat hur det språkliga bruket ger uttryck för en sådan maktrelation. Att i 

sedlighetsmålen benämna kvinnor med det nedsättande ordet ”kvinnofolk” minimerade 

henne till en könsvarelse, vilket tolkas som ett uttryck för en patriarkal struktur.
130

 Att 

kvinnor och män skulle bemötas olika inför rätten finns det dock inga belägg för i de 

protokoll som ligger till grund för denna studie. Gudrun Andersson har sett att mäns och 

kvinnors aktionsmönster i stor utsträckning överensstämde i sociala ärenden och vidare 

talat om den manliga könstillhörigheten som ett symboliskt kapital, då män ofta 

företrädde kvinnor i olika mål. Detta betraktas delvis som en strategi som visserligen 

inte säkert gynnande kvinnornas roll vid tinget på lång sikt.
131

 I de 40 fall som handlagts 

under perioden 1838-1845 företräder män kvinnor vid två fall, då i egenskap av vittnen. 

Vid båda tillfällena är det fadern som företräder kvinnan – den ena benämns endast som 

en dotter och den andre som änka. Likaså representeras män av kvinnor i två fall, då i 

rollen som målsägare.
132

 Det går dock att urskilja en skillnad mellan fallen vilken kan 

knytas an till Anderssons resonemang om manlig könstillhörighet som symboliskt 

kapital. I ärendena där målsägaren representeras av sin hustru föreligger rent 

funktionella grunder: att mannen inte fysiskt kan närvara, medan det i fallen där fäder 

representerar sina döttrar inte tycks finnas några praktiska skäl. 

 

Även barn skymtar fram i protokollen, främst i vittnesskildringar men i två fall även 

som vittnen. I det ena fallet finns dock ingen vidare upplysning då det endast står att 

flickan uppgett en fullkomligt överensstämmande berättelse som sin moder men i det 

andra fallet är texten mer utvecklad. Den tolvåriga pojken Anders Andersson hörs på 

åklagarens begäran men på grund av sin ringa ålder avlägger han inte sanningseden. 

Häradsskrivaren nedtecknar att han ”utan ed, vid utmärkt redighet berättade…”
133

 Colin 

Heywood har diskuterat synen på barn som oskuldsfulla kontra ondskefulla. Han menar 

att när föreställningar om arvsynden försvagades fram mot 1700-talet så medföljde en 

mer positiv syn på barnen och att romantiken skapade bilden av det oskuldsfulla 
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barnet.
134

 Att diskutera huruvida denna föreställning ligger till grund för varför barn inte 

behöver avlägga sanningsed förefaller kunna bli något långsökt. Snarare kan man tänka  

sig att det rör sig om en idé kring barnets oförmåga att förstå vikten av eden och 

följderna därav.  

 

Sammanställning av resultat: Att dömas för brott, att förlora förtroendet genom 

förverkad dygdighet, innebar en svårighet att erhålla arbete och utslagning kan ses som 

ett relevant begrepp. Efterfrågan på arbetskraft tycks dock ha medfört att det trots 

barriären inte var en omöjlighet att som tidigare dömd slutligen ånyo erhålla tjänst. 

Familjen var ett viktigt socialt skyddsnät och kunde förhindra utslagning. Att vara 

försvarslös var olagligt och innebar en utsatthet då man kunde dömas till tvångsarbete 

eller att intagning på korrektionsinrättningar. Av ekonomiska skäl började man tidigt 

arbeta i andra hushåll men i familjer som hade det bättre ställt kunde barnen stanna kvar 

i hemmet betydligt längre. Förhållandet till husbonden uppvisar olika mönster: dels den 

auktoritära husbonden som ingjuter rädsla hos sin dräng och dels ett mer jämlikt 

förhållande som präglas av utbyten. Hushållet uppvisar också olika bilder, det finns 

exempel på hushållet som en enhet men också hushåll bestående av mannen och 

kvinnan som mer självständiga aktörer. Angående förtroende och anseende tycks det 

utgå från samma grunder för män och kvinnor: redbarheten och dygdigheten. Dessvärre 

är kvinnorna kraftigt underrepresenterade i materialet vilket medfört en svårighet i att 

kunna precisera vad redbarheten närmare innebar. Manstillhörighet kan ses som 

symboliskt kapital på tinget då det finns exempel på män som företräder kvinnor utan 

någon praktisk förklaring.  

 

3.5.Umgänge och kontaktfält 

 

I sin analys av bondedagböcker har Britt Liljewall bland annat studerat och kartlagt 

umgänget som ett socialt nätverk, med utgångspunkten att möten, mötesplatser och 

rörelse är uttryck för maktrelationer. I tre olika fallstudier uppvisas en del olika mönster, 

vilket innebär att regionala skillnader är att ta fasta vid. Liljewall visar att relationen 

mellan besuttna och egendomslösa i viss grad kan betraktas som gränsöverskridande 

genom utbyte och möten i arbete och tjänster. Dock karaktäriseras relationen inte av 
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fullkomlig jämlikhet. Arbetslagen utgjorde en betydande del av umgänget även om mer 

privata umgängesformer framträder vid sidan av dessa. I studien av Toarp förefaller 

sfärerna för privatumgänge mer uppluckrade än i studien av Upphärad: i det förra 

baseras inte relationerna i lika hög grad på jordägande medan umgänget i det senare 

visar att besuttna inte beblandade sig med lokalsamhällets undergrupper. I fallet 

Gärdhem framgår tendensen att sönernas umgänge var mer gränsöverskridande än 

föräldrarnas.
135

 

 

Liljewalls studie utgår från den besuttna klassen medan de som huvudsakligen figurerar 

i de urtima tingsprotokollen är obesuttna. Detta medför ett något annorlunda motiv men 

likheter finns. Att arbeta tillsammans – arbetslag – är en urskiljbar tendens och kan 

betraktas som en umgängesform. Det finns exempel på makar som arbetar tillsammans, 

bröder, drängar och pigor.
136

 Det finns även exempel på arbeten som utförs mer enskilt 

– exempelvis en piga som bär vatten till ett kreatur eller en dräng som hugger ved åt en 

änka
137

 – men majoriteten av det arbete som redogörs för utfördes i grupper. De mer 

privata formerna för umgänget utgörs, utifrån protokollen, av att man drack tillsammans 

på krogställen, besökte auktioner tillsammans, sov över hos andra, gjorde visiter till 

släktingar och grannar eller reste tillsammans.
138

 

 

Utifrån domstolsprotokollen framträder bilden av ett samhälle genomsyrat av frekventa 

och nära sociala relationer. Man arbetade, bodde och levde tätt ihop, vilket säkerligen 

kan sägas vara betydande för lokalsamhällets sociokulturella struktur. 

 

Exempelvis uppvisas ett intressant kulturellt mönster genom vittnesutsagorna från ett 

fall den 8 februari 1845, vilket kan kopplas till J.C Alexanders föreställning om den 

oberoende kulturen. I målet står drängarna Isac Svensson och Anders Jonsson tilltalade 

för inbrott och stöld av fläsk. Till vittnesförhör kallas drängen Gasslander som hade 

tjänst på samma ställe som Svensson och delade bostad med honom. Gasslander berättar 

att de tilltalade hemkommit en natt bärandes på varsitt stycke fläsk varpå de stekt en del 
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och sedan bjudit vittnet på en bit. Likaså brännmästaren Samuel Nilsson uppger att 

Svensson vi ett tillfälle bjudit honom på ett stycke fläsk.
139

 Det framstår som att det med 

de nära sociala relationerna medföljde en slags delgivningskultur, en mentalitet med en 

tyngdpunkt vid att dela med sig. I det nämnda fallet kan man föreställa sig att det vore 

fördelaktigt att inte dela med sig av stöldgodset eftersom det skulle kunna få 

konsekvenser i en möjligt stundande rättegång, såsom nu blev fallet, men trots det 

uteblir delgivandet inte. Vid spekulerandet kring omständigheterna kan man återkoppla 

händelsen till teorin kring den kulturella sociologin: att delgivningskulturen var en så 

pass autonom och oberoende variabel att ett annorledes agerande inte var tänkbart; att 

delgivandet hade en så självklar roll i det socialt täta samhället att det vore mer suspekt 

att inte dela med sig eller till och med inte ens var en påtänkt möjlighet.  

 

Även andra former av delande framgår, exempelvis att man lånar hus, sover över hos 

andra, lånar verktyg men också mindre praktiskt orienterade situationer som att bjuda 

bekanta på brännvin, antingen på krogställen eller under mer privata förhållanden.
140

 

Krogställena och gästgivaregårdarna fungerade som mötesplatser där man åt och drack 

tillsammans och det tycks ha varit vanligt att man dessutom uppehöll sig utanför dessa 

för att föra samtal och umgås. I rannsakningen av Jonas Peter Jonsson ges en viss 

inblick i detta sätt att umgås. Jonas Peter Jonsson har kommit resande från Kalmar och 

stannar till vid ett krogställe längs vägen där Lorens Persson, som stått utanför med 

några andra karlar, velat bjuda honom på dricka inne på krogen.  Relationen mellan dem 

beskrivs i protokollet som att Jonas Peter ”för några år tillbaka lärt känna Lorens 

Persson, men aldrig besökt honom i hans hus eller annorledes med honom umgåtts än 

stundom samspråkat med varandra då de händelsevis råkats tillsammans under resor.” 

Vidare genom vittnesmålen framgår att relationen dem emellan förefallit vara något 

ansträngd genom tidigare dispyter och hela mötet resulterar i osämja och sedermera 

dråp på Lorens Persson. Dessförinnan uppstår dock ett tillfälle då Jonas Peter står och 

samtalar med en arbetande dräng inte långt från en gästgivaregård och sedan erbjuder 

sig att giva honom och de övriga drängarna som arbetar med honom förtäring på 

nämnda gästgivaregård.
141

 Alltså framgår att delgivningskulturen och dryckeskulturen 
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inte begränsades till det nära och intima umgänget utan även var en del i en slags social 

interaktion på ett mer allmänt plan.  

 

En annan aspekt som berörs i ovannämnda fall är resandet och dess utrymme för former 

att umgås på. Rörligheten har en central roll i personers liv: att besöka familj och 

bekanta, att färdas till staden eller andra byar för att sälja varor, göra inköp eller uträtta 

andra ärenden, med mera. I protokollen ges exempel på döttrar som reser med sina 

fäder, vänner som möts på och längs vägen, personer som anhåller om och erhåller 

skjuts och folk som samspråkar under resandets gång. Kring landsvägen och vägnäten 

tycks förekomma en ständig rörelse och i ett samhälle som byggde på täta relationer 

tycks detta vidare innebära att få saker passerade invånarna obemärkt förbi, då 

ögonvittnen till olika missdåd aldrig förefaller vara särskilt svårt att finna.
142

 

 

Man kan dessutom se hur kontaktfältet fungerade som ett slags skyddsnät. Exempelvis 

är det vid stöld vanligt att målsägaren tagit hjälp av sina grannar och bekanta för att 

bedriva undersökningen för att finna den skyldiga. I protokollet, som rör den tidigare 

nämnda stölden av fläsket, från den 8 februari 1845 nedtecknas att det ”genom 

kronobetjäntens försorg och andra välvilliga personers biträde så mycket spaning om 

stölden vunnits” att man återfunnit två fläskstycken. Jämte kronofjärdingsmannen och 

målsägaren spenderade sedan en annan man natten i det lider man funnit fläsket för att 

där ertappa tjuven.
143

 Den 8 februari rannsakas även Olof Månsson och ett liknande 

förlopp redogörs för: stöldgodset återfanns i ett lider tillhörande en torpare som då 

tillkallat två grannar och målsäganden. Tillsammans hade de sedan gömt sig i och kring 

lidret för att vänta på att den till brottet skyldiga personen skulle komma och hämta sitt 

rov.
144

 Det man kan urskilja är att kontaktfältet spelade en viktig roll som en form av 

skyddsnät eller assistans och stöd. Detta åskådliggörs även i ett ärende från den 23 

december 1839 då det genom ett vittnesmål framgår att en hustru, vars make och familj 

var allmänt känd som utfattig, besökt vittnets dotter i ett försök att erhålla bröd till sina 

hungrande barn.
145

 Utöver detta hade kontaktfältet också en ekonomisk aspekt: det var 

vanligt att man utnyttjade kontakter och umgänge för att bedriva försäljning, byta till 
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eller tillskansa sig varor. Det tycks dessutom ha varit vanligt att man lånade ut pengar 

till varandra då flera personer i protokollen berättar om hur de begivit sig iväg för att 

inkräva utlånade penningar.
146

 

 

Det kan vara intressant att fråga sig huruvida manligt och kvinnligt umgänge skiljde sig 

från varandra i något avseende. Man kan uppfatta vissa tendenser, som uppvisar 

skillnader i umgängesformerna men dessvärre är det studerade materialet något 

bristfälligt för att kunna ge några definitiva upplysningar. Ett exempel på en sådan 

tendens är att det i protokollen flertalet gånger redogörs för situationer vid krogställen 

men i dessa situationer tycks kvinnorna påtagligt frånvarande. Förvisso rör de sig längs 

vägarna och ibland omkring krogarna men det framgår inte direkt att de uppehåller sig 

på dessa ställen.
147

 Det kan visserligen finnas flera förklaringar till varför denna bild 

uppmålas och det innebär inte att kvinnor exkluderades eller inte var tillstädes på 

krogarna, bara att de utifrån de studerade rättegångsprotokollen inte omnämns som 

närvarande. Det skulle kunna tolkas som en indikation på att kvinnors och mäns 

drickande och den formens umgänge inte såg ut på samma sätt, utan att kvinnors 

drickande var starkare begränsat till hemmen än mäns. Visserligen skulle en förklaring 

till att kvinnor inte beskrivs som närvarande kunna vara att materialet endast behandlar 

fall då brottslighet varit aktuellt, vilket i samband med sådana omständigheter under 

perioden endast omfattade män. Materialets ringa karaktär kan beklagligtvis inte ge svar 

på detta men det senare resonemanget väcker en vidare intressant fråga angående mäns 

och kvinnors umgänge: huruvida umgänget var begränsat inom den egna könsgruppen. 

Umgänget i form av arbetslag uppvisar dels ett gränsöverskridande med avseende på 

kön – exempelvis vid potatisupptagning eller en make och hustru arbetar tillsammans– 

men dels även arbetssituationer där endast drängar arbetar ihop – åkerarbete – eller 

endast pigor – bråtning av lin – och därmed får en starkare könsbundenhet.
148

 Den 

växande könsuppdelning inom arbetet, som utökades allt mer under 1800-talet till följd 

av privatisering och teknologiska framsteg, förefaller alltså kunna påvisas inom Norra 

Möre, även om den inte omfattade alla områden av arbetet.
149
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Det privata umgänget tycks också vara ganska starkt könsbundet (om man bortser från 

relationerna mellan släktingar). Undantag finns, exempelvis åtalade Maria Andersdotter 

som tycks ha umgåtts något med Daniel Christensson av vilken hon lånade hus eller 

Anna Maria Jonsdotter vars relation till de övriga tilltalade Nils Jonsson och Johan 

Fredrik Jonsson Ljunglund inte direkt framgår.
150

 Utifrån de övriga fallen ges bilden av 

ett privatumgänge där män umgicks med män och kvinnor med kvinnor. Även här bör 

materialet självfallet vidgas, rimligen även utanför domstolsprotokoll, för att kunna ge 

en rättvis bild av hur umgänget egentligen såg ut i detta avseende.  

 

Avslutningsvis kan det vara intressant att ta upp ärendena från den 4 maj 1845 rörande 

Isac Svensson och den 11 oktober bemälda år avseende Jonas Peter Jonssons 

rannsakning då kontaktfältets uttryck på tinget antar en intresseväckande karaktär. I det 

förstnämnda ärendet framgår att Isac Svensson, som står tilltalad för inbrott, stöld och 

mordbrand, medan han suttit i arresten bett drängen Gasslander, vilken innehaft tjänst 

hos Löjtnanten Silfversparre samtidigt som den tilltalade, att bränna upp en stulen fäll 

som han gömt och som ”eljest kunde göra [honom] olycklig.” Det förefaller alltså vara 

så att Svensson hyst tillräckligt med tillit för Gasslander att han, i sin situation av 

desperation, ombett honom att förstöra bevismaterial med förhoppningen att därmed 

kunna lindra utgången av hans rättegång. Gasslander förstör dock inte fällen utan 

berättar i sitt vittnesmål att han uppsökt den av Svensson utpekade platsen där han 

återfunnit fällen, varpå den uppvisats för och igenkänts av målsägaren.
151

 I 

rannsakningsmålet av Jonas Peter Jonsson anmärker han på jävighet hos vittnet Joseph 

Persson. Till förhör och bevisning av påståendet har han inkallat Nils Jonsson, Nils 

Svensson och Jonas Fredric Nilsson som vittnen, vilka alla varit närvarande med den 

tilltalade vid en auktion två år tidigare då Joseph Persson ska ha uppfört sig hotfullt och 

hatiskt mot Jonas Peter. Den tilltalades vittnen kan dock inget säga som ger vidare 

belägg för Jonas Peters jävsanmärkning varvid den avslås.
152

 Det som är intressant med 

fallet är att Jonas Peter tillkallat tre personer han umgåtts med som han anser kan styrka 

hans talan inför tinget, men något sådant styrkande uteblir. Hur betydelsefullt och nära 

umgänget än må ha varit utanför tinget förefaller det alltså inför lagen och rätten anta en 

annorlunda karaktär där rättfärdigheten premieras framför vänskapen. Det är förvisso 
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svårt att säga hur stark denna vänskap egentligen kan ha varit och det skulle självfallet 

kunna vara så att det i andra ärenden förekommer att vittnen ljuger för att ge fördelar åt 

sina vänner
153

 men att lögnen i protokollen då inte kan urskiljas eller ertappas. Man 

skulle kunna spekulera kring huruvida en återkoppling till förtroende är relevant: att 

vänskapen och umgänget är så starkt beroende av personers anseende – rättfärdighet och 

förtroende – att när vänner ställs inför tinget såsom tilltalade för grova missdåd inte 

längre betraktas som vänner; Att strukturer och mentaliteter med förankring i förtroende 

väger tyngre än relationer och kontakter man knutit genom umgänge. Om så är fallet 

skulle det uppvisa en distinkt gräns för inkludering och exkludering i umgänget, 

vänskapen och gemenskapen med härledning i förtroende. 

 

Sammanställning av resultat: Arbetet och dess utformning – att arbeta i grupp – utgör en 

väsentlig del av umgänget men även mer privata former av umgänge uppvisas, 

exempelvis genom visiter eller besök på krogställen. Landsbygdssamhället framstår 

som genomsyrat av täta och frekventa sociala relationer. Man kan även urskilja 

existensen av en delgivningskultur, en mentalitet som gick ut på att dela med sig. Denna 

delgivning var inte begränsad till det nära umgänget och man skulle säkerligen kunna se 

delgivningskulturen som ett resultat av de nära relationernas prägel på livet. 

Kontakfältet fungerade som ett slags skyddsnät då man genom detta kunde man få hjälp 

och assistans i olika situationer. Dessutom var kontaktfältet viktigt för ekonomiska 

transaktioner. Om man bortser från umgänget mellan släktningar (vilket var 

könsöverskridande) kan man se tendensen, även om undantag finns, till att en 

uppdelning mellan manligt och kvinnligt umgänge existerade. Vänskap skulle kunna ses 

som beroende av anseende och förtroende, vilket kan kopplas till uppdelningen mellan 

frejdade och vanfrejdade personer.   
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4. SAMMANFATTNING 

 

I detta avslutande avsnitt följer en återkoppling till den uppställda frågeställningen samt 

ett slutförande resonemang med anknytning till de teoretiska utgångspunkter som 

inramat arbetet. 

 

Angående de sociala och kulturella mönster och kontexter som framgått utifrån 

tingsprotokollen och utsagorna är det mest framträdande mentaliteten och normsystemet 

kring hur viktigt och betydelsefullt förtroendet var. Förtroendet ses som centralt, som 

kod, föreställning, i tankesystem, för symboliskt kapital, för inneslutande och 

uteslutande. Exempelvis kunde man som tidigare dömd brottsling nekas rätten till att 

vittna i rannsakningar då ens ord förlorat sin trovärdighet. Förtroendekonceptet var dock 

inte fullt dominerande i rätten utan det skedde en ständig samverkan mellan 

professionalisering och normsystem, där godtycklighet förvisso inte tycks förekomma. 

Den dömande instansen uppvisade en sekulär karaktär även om kyrkan var ständigt 

närvarande genom prästbetygen som berättade om personernas dygdighet. Kravet på 

prästbetygen föreföll dock vara baserat på principiella orsaker snarare än deras egentliga 

betydelse i rannsakningen. Man kan tänka sig att de dock spelade en viktigare roll 

utanför det rättsliga fältet, vilket Marie Lindstedt Cronberg också tycks sluta sig till då 

hon sett att äredimensionen på 1800-talet främst blev ett ämne för prästerskapet och den 

folkliga mentaliteten. 

 

Förtroendet och det symboliska kapitalet härleddes från individens livsföring. En redbar 

och dygdig vandel skapade förutsättningarna för förtroende och trovärdighet, och 

redbarheten kunde åberopas för att styrka ens trovärdighet. Att tala om ett 

förtroendekoncept snarare än heder faller i linje med studier av Gudrun Andersson och 

Björn Furuhage: Föreställningar om heder och ära kan i större utsträckning knytas till en 

tidig-modern period då det under 1800-talet skett en förskjutning från skamkultur till 

skuldkultur, varvid förtroende uppfattas som en lämpligare etikett, även om det kan 

anses ligga nära hedersbegreppet genom konceptens egenskap av symboliskt kapital. 

Bordieus modell om habitus, fält och symboliskt kapital har teoretisk väsentlighet med 

avseende på betydelsen och vikten av förtroende, som en genomgående mental struktur. 

Man kan se hur förtroendekonceptet utgör ett normsystem, habitus, där förtroendet 
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skapar en viktig grund för symboliskt kapital inom olika fält, exempelvis på tinget och 

arbetsmarknaden.    

 

Ett förlorat förtroende hade konsekvenser inte enbart på tinget då det exempelvis 

försvårade möjligheten att få arbete eller hyra bostad. Denna utslagning har uppvisats av 

såväl Marja Taussi Sjöberg som Anne-Marie Fällström. De visar att domen kan 

betraktas som ett stigma och barriärskapande för att åter kunna integreras i vardagen. 

Det sociala stigmat framgår i materialet, dels genom ovanstående exempel men också 

genom den uppdelning i sfärer mellan personer med gott och illa anseende som uppstod. 

Att som dygdig röra sig från sin sfär in i den andra tycks ha inneburit en skada på det 

egna anseendet och betraktades som något misstänkt. Detta kan kopplas till Bordieus 

tankar kring habitus men också Webers teorier kring statusgruppers gemenskap, 

baserade på immateriella tillgångar. Vidare visar det på hur individen ännu hade en 

kollektiv koppling.  

 

Angående den kollektiva kopplingen kontra individualiseringen uppvisas olika 

tendenser.  Det finns en stark kollektiv prägel i samhället: genom sociala sfärer, 

församlingens betydelse – och den utsatthet det innebar att stå utanför den genom ett 

alltför utsvävande liv – samt till viss del hushållet som en enhet. Det finns exempel på 

personer som ger uttryck för individualisering: hushåll där aktörerna är mer 

självständiga och ses som samhällets minsta beståndsdelar samt en person som väljer att 

stå utanför församlingens gemenskap. Det är dock svårt att säga huruvida detta bör ses 

som endast individuella variationer eller som indikationer på en begynnande 

individualiseringsprocess.  

 

Materialet förtäljer vidare om olika former av umgänge. Man kan urskilja en slags 

delgivningskultur, en mentalitet som består i att dela med sig och som inte begränsades 

till det närmsta, intima umgänget. Omständigheterna kring delgivningskulturen gör att 

man kan se denna som en oberoende kulturell variabel, i linje med J.C. Alexanders 

resonemang inom den kulturella sociologin, där kulturen primärt ses som autonom. 

Kontaktfältet – de nära och direkta kontakterna – förefaller ha utgjort ett skyddsnät som 

erbjöd assistans till individen och vidare även som viktigt för de ekonomiska aspekterna 

av livet. Än en gång kan en återkoppling till förtroendet som symboliskt kapital göras 
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då umgänge och vänskap i hög grad tycks vara beroende av detta. Förtroendekonceptet 

kan därmed ses som ett djupgående socialt och kulturellt mönster eller konstruktion, 

vilket i enlighet med strukturaliseringsteorin ständigt reproduceras och inramas av och 

influerar människors handlande. 

 

En stor del av det privata umgänget förefaller ha varit kopplat till dryckeskultur: att 

dricka tillsammans och krogställenas funktion som mötesplats är teman som ofta 

förekommer. Brännvinet var integrerat i landsbygdssamhället – som umgängesform och 

valuta – men brännvinssupandet utgjorde också ett stort socialt problem vilket man 

försökte åtgärda genom lagstiftning. Folkets värderingar förefaller överensstämma med 

lagstiftningen då det fanns en betoning vid drickandets måttlighet. Dryckenskap och 

fylleri utgjorde stor skada på ens anseende och förverkade ens förtroende, vilket även 

Taussi Sjöberg uppvisat då dryckenskapen var en central faktor för utslagning. 

 

Gällande genusaspekten har materialet dessvärre varit något bristfälligt genom sitt ringa 

omfång då kvinnor varit kraftigt underrepresenterade, vilket medfört en svårighet i att 

ställa män och kvinnors förutsättningar i relation till varandra. De tendenser som dock 

kan urskiljas är att mäns och kvinnors förtroende – den aspekt som förefaller central för 

inkludering och exkludering – utgår från samma grunder: en redbar och dygdig vandel. 

Marie Lindstedt Cronberg har funnit att kvinnors ära var starkare knuten till sexualiteten 

än mäns, men detta har inte kunnat påvisas från de studerade tingsprotokollen. Man kan 

visserligen fråga sig om redbar och dygdig vandel hade olika innebörd för kvinnor och 

män, men något svar har dessvärre inte kunnat utrönas. Det sociala livet förefaller ha en 

tendens att vara uppdelat i manligt och kvinnligt umgänge, även om vissa undantag 

existerar. Detta skulle kunna kopplas till Sølvi Sogners resonemang om en utökad 

arbetsfördelning i manliga och kvinnliga sysslor.  Det tycks även, liksom Gudrun 

Anderssons resultat visat från en studie av tinget på 1600- och 1700-talen, att manlig 

könstillhörighet på tinget utgjorde ett visst symboliskt kapital då män företräder kvinnor 

i mål då det saknas en praktisk eller funktionell förklaring. 
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Bilaga 1. Ärenden och sidhänvisning. 

 

Ärende (Datum, kärande, svarande, mål)  Sidhänvisning 

1) 2 feb 1838. Undantagsmannen Anders Nilsson (Anna Cajsa 

Andersdotter). Försvarslöse drängen Jonas Persson Tranfjeder. 

Stöld och inbrott. 

p. 5-7. 

2) 23 dec. 1839. Johan Danielsson och Petter Jonsson. 

Försvarslöse drängen Petter Olsson Torplund. Stöld. 

p.11-15. 

3) 23 dec. 1839. Sekreteraren Pettersson. Hustrun Maria 

Andersdotter. Stöld. 

p.15-26. 

4) 23 dec. 1839.  F.d. nämndemannen Anders Andersson. 

Drängarna Petter David Nilsson Holmberg och Anders 

Nyström. Inbrott och stöld. 

p.27-35. 

5) 23 dec. 1839. Torparen Magnus Persson åtalad för stöld. p.36-37. 

6) 13 jan. 1840. F.d. nämndemannen Anders Andersson. 

Drängarna Petter David Nilsson Holmberg och Anders 

Nyström. Inbrott och stöld. 

p.37-43. 

7)13 jan. 1840. Herr Majoren Grefve Carl Posse. 

Inteckningsärende. 

p.45-46. 

8) 3 jan. 1843. Hantering av smeden Peter Garp och hustrun 

Maria Christina Mobergs konkurs. 

p.49-51. 

9) 3 jan. 1843.  Båtsmannen Johan Peter Trogen. Försvarslöse 

drängen Gustaf Pettersson. Stöld. 

p.52-53 och 55. 

10) 3 jan. 1843. Artilleristen Trogen och Ingrid Carlsdotter. 

Sjöartilleristen Jon Svensson Sjöman, och sönerna Anders 

Jonsson och  Sven Petter Svensk. Inbrott och stöld. 

p.54 och 57-60. 

11) 3 jan. 1843. Drängen Petter Nilssons oförmögenhet att 

betala böter. 

p.60. 

12) 3 jan. 1843. Carl Persson m.fl. Drängen Jonas Nilsson. 

Stöld (och av vittnet erkänt dråp, vilket ses som en osanning). 

p. 60-64. 

13) 10 feb.1843. Carl Persson m.fl. Drängen Jonas Nilsson. 

Stöld (och av vittnet erkänt dråp, vilket ses som en osanning). 

p.65-68 och 69-72. 

  



 

Alexander Isacsson 

HT2013 

 

60 

14) 10 feb.1843. Drängarna Johan Persson och Olof Friberg. 

Avskedade båtsmannen Daniel Vass. Stöld. 

p. 68, 73-76. 

15) 9 september 1843. Ställmakare Strömberg. Murargesällen 

Anders Anderberg även känd som sjömannen Daniel Fredric 

Lind. Stöld. 

p. 79-93. 

16) 4 okt. 1843. Livgardisten Daniel Persson Åberg anklagad 

för dråp på drängen och brodern Jonas Persson. 

p.95-132. 

17) 8 feb. 1845. Förnyelse av inteckning för Herr Major Grefve 

Carl Posse och hustrun Grefvinna Sophia Berg von Linde. 

p. 137-138. 

18) 8 feb. 1845. Bonden Anders Håkansson och rusthållaren 

Jonas Petersson. Drängen Isac Svensson och Anders Jonsson. 

Stöld. 

p. 138-156. 

19) 8 feb. 1845. Peter Nilsson. Drängen Jonas Jonsson och 

Anders Nilsson.  Inbrott och stöld. 

p.157-172. 

20) 8 feb. 1845. Uppskjuten rannsakning av drängen Frans 

Fredric Petersson. 

p. 172-175. 

21) 8 feb. 1845. Arrendatorn Peter Andersson, dennes 

svärmoder och svåger. Drängen Olof Månsson. Inbrott och 

stöld. 

p. 175-186. 

22) 8 feb. 1845. Ekonomisk fodring på häktade bonden Jonas 

Nilsson från arrendatorn Pehr Jonsson. 

p.186-188. 

23) 4 maj 1845. Arrendatorn Peter Andersson, dennes 

svärmoder och svåger. Drängen Olof Månsson. Inbrott och 

stöld. 

p.189-195. 

24) 4 maj 1845. Inhysemannen Sven Isacsson anklagad för 

mord på undantagsmannen och f.d. nämndemannen Nils 

Larsson. 

p. 195-227. 

25) 4 maj 1845. Skogsvaktaren Vetter. Drängen Isac Svensson. 

Inbrott, stöld och mordbrand.  

p. 227-242. 

26) 4 maj 1845.  Jonas Jonsson och hustrun Christina 

Magnidotter tilltalade för bodrägt och stöld. 

p.242-252. 

27) 2 sep. 1845. Uppskjuten rannsakning av inhysemannen Isac 

Svensson. 

p.257. 
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28) 2 sep. 1845. Utredning av undantagsmannen Jonas 

Johanssons (alt. Jonsson) självmord. 

p.257-267. 

29) 2 sep. 1845. Inhysemannen Carl Gustaf Berggren. F.d. 

livgardisten Nils Peter Frode. Inbrott. 

p.267 och 269-271. 

30) 2 sep. 1845. Torparen John Olsson. Drängarna Carl Gustaf  

Olsson Pettersson och Jonas  August Svensson. Grov 

misshandel och okvädning. 

p. 267-268 och 273-

285. 

31) 20 sep. 1845. Skogsvaktaren Vetter. Drängen Isac 

Svensson. Inbrott, stöld och mordbrand. 

p. 287-293. 

32) 20 sep. 1845. Rusthållaren Nils Carlsson (och hans dotter). 

Johanna Fredrica Jonsdotter, Cecilia Persdotter, änkan Stina 

Jonsdotter och pigan Charlotta Jonsdotter. 

p. 293-299 och 309-

312. 

33) 20 sep. 1845. Drängen Jonas Peter Jonsson anklagad för 

dråp på bonden Lorens Persson. 

p. 301-308, 312-338, 

339-340  och 353. 

34) 20 sep. 1845. Utredning av undantagsmannen Jonas 

Johanssons (alt. Jonsson) självmord. 

p. 338, 341-348, 351 

och 355-357. 

35) 20 sep. 1845. Torparen John Olsson. Drängarna Carl 

Gustaf Olsson Pettersson och Jonas August Svensson. Grov 

misshandel och okvädning. 

p.349 och 357-359. 

36) 11 okt. 1845. Hantering av f.d. bonden Jonas Nilssons 

vägran att genomgå kyrkoplikt. 

p.361-366. 

37) 11 okt. 1845.  Inspectoren Köhlmark. Nils Jonsson, Johan 

Fredrik Jonsson Ljunglund och Anna Maria Jonsdotter. Inbrott, 

stöld och handel med stöldgods. 

p. 366-374. 

38) 11 okt. 1845. Drängen August Nilssons böter för bruten 

rättegångsfrid. 

p.374. 

39) 11 okt. 1845.  Inhysemannen Olof  Perssons böter för 

fylleri. 

p.374. 

40) 11 okt. 1845.  Drängen Jonas Peter Jonsson anklagad för 

dråp på bonden Lorens Persson. 

p. 374-386. 

Källa: Norra Möre Häradsrätt AIb:2 (1838-1847), VALA. 

 


