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Abstract 

This thesis investigates and illustrates how men are presented and treated in legal cases 

concerning sexual crimes in Gävle during the time period of 1631 to 1639 and how the 

norms concerning manhood are represented in the text. The theoretical material used to 

analyse the result are based on a number of different approaches to the concept of the 

social constructed gender, such as Marxism, power, control and gender-system. Joan 

Wallach Scott, R. W Connell and Yvonne Hirdman are three of the seven researchers 

used in the theoretical material and analysis.  

 Previous research regarding similar cases has mainly been focused on 

women and their rights. Åsa Karlsson Sjögren is one researcher who used the same 

source material that is used in this thesis but her dissertation focuses on women’s rights 

in all of the legal cases and men are only mentioned to show the contrast between the 

sexes. Marie Lindstedt Cronberg, Gudrun Andersson, and Malin Lennartsson are some 

of the other researchers that have concluded similar research.  

 The most important thing that this thesis illustrates is the fact that is seems 

to be the women’s sexual status in each case that determines the man’s sentence, in 

excess of the crime itself, apart from the crimes concerning incest and fornication. The 

men are presented in a different way than the women where the men’s social status is 

more important than the women’s. This indicates that the norms concerning manhood 

differs depending on who the woman in the crime is and what she has done, sexually, 

beforehand. Men should not commit sexual crimes but the severity of the crime differs 

depending on the man’s social status and the woman’s sexual status.  

 

Nyckelord 

Sedlighetsmål, genus, kvinna, man, framställning, benämning, makt, genussystem, 

konstruktion, Gävle, 1600-tal, gender, sexual crime, Marxism, power, gender-system.  
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1 Inledning 

Den 11 juli 1635 anklagades en ogift borgare, Anders Johnson Bjuur från Söderhamn, 

att ha legat med en ogift borgardotter, Ollof Hansons dotter Sigrid Ollofsdotter. Hon 

sade först att han hade lovat att äkta henne men hon begärde honom inte längre och inte 

han henne. Han lovade att förlika hennes föräldrar med diverse gåvor och han blev 

dömd till att böta 40 mark enligt 3 kap i Giftermålsbalken.1  

Detta är ett utav de 28 sedlighetsbrottsmål som beskrivs i Gävle stads 

dombok 1631-1639. I målet anklagas och döms mannen medan kvinnans föräldrar 

förlikas och medan mannen representerar sig själv, representerades kvinnan utav sin 

fader. Mannens ansvar för hela händelsen framträder tydligt.  

Den centrala makten i Sverige växte sig stark under 1600-talet och önskan 

att kontrollera människorna var av yttersta nöd för kyrkan och staten. Flera rättsliga 

organ infördes och för att kunna hålla reda på alla mål och kunna bevisa vad som sagts 

och eventuellt kunna föra målet vidare till en högre rättslig insats var det viktigt att allt 

skrevs ner, därav tillkomsten utav domböckerna. Ansvaret över att döma i mål rörande 

sedlighet övergick från kyrkan till staten efter reformationen och därmed syns 

sedlighetsmålen även i domböckerna. I Sverige under stormaktstiden hade mannen det 

yttersta ansvaret för allt i samhället, till och med för kvinnorna. Alla kvinnor stod alltid 

under manligt beskydd, antingen en bror, en far eller en make, de var aldrig 

självständiga. De enda kvinnor som var självständiga var änkorna.2 Under 

stormaktstiden rådde det krigstider och huvuddelen av alla män ingick i den svenska 

armén. Detta ledde till att det fanns ett underskott av män i samhället.3 Detta resulterade 

i att kvinnor allt som oftast stod utan en man att äkta och de kvinnor som hade äkta män 

i armén visste sällan hur det var med deras män och oavsett om de hade vart ensamma i 

20 år fick de inte stiga i säng med någon annan, de ansågs som gifta framför rätten fram 

till dess att det kunde bevisas att den äkta mannen var död. Det resulterade även i många 

oäkta barn då fadern var militär och sedan drog ut i krig, antingen innan de hann gifta 

sig eller utan avsikt att gifta sig.4 

                                                 
1 Magnus Erikssons stadslag, 1966, 39.  
2 Johansson, 1997, 54f.  
3 Hur många män som dog i krig under stormaktstiden är svårt att räkna ut exakt men man uppskattar att 

var tredje man dog i arméns eller flottans tjänst av skador, svält, sjukdom, osv. Ericsson, 2004, 18.  
4 Linstedt Cronberg, 1997, 132. 
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Kvinnans underordning i samhället och i rätten under 1600-talet har lett 

till åtskilliga studier om kvinnans situation under denna tid och att ha domböcker som 

källmaterial är populärt. När det kommer till studiet av genus genom historien har 

fokusen legat på kvinnan och kvinnans underordning av mannen, det patriarkala 

samhället, den manliga hierarkin. Mannen anses vara normen och kvinnorna skulle rätta 

sig efter mannen. Även lagar och bestämmelser inriktade sig på mannen vilket är synligt 

även i de tio budorden där man inte skall begära sin nästas hustru men inget om att en 

kvinna inte ska begära sin nästas man.5 Men hur var det då att vara man under denna tid 

med allt detta ansvar?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fokusera på männen i sedlighetsbrotten som 

nedtecknades under 1600-talet, med fokus på Gävle 1631-1639, och synliggöra hur 

männen benämns och behandlas samt vilka manliga normer som genomlyser. 

 

1.2 Disposition 

Bakgrunden fokuserar på hur det såg ut i Sverige under denna tid gällande samhället 

och lagar. Fokusen ligger på hur Gävle såg ut, hur människorna delades upp i fyra stånd 

och relationerna mellan dessa, vilka lagar och straff som gällde samt den centrala 

maktens betydelse för kvinnors och mäns villkor i samhället. 

Tidigare forskning tar upp vad som tidigare studerats inom detta ämne. 

Forskningen tyder på en gemensam fokus på kvinnor och kvinnors rätt under liknande 

tidsperioder eller en gemensam fokus på både män och kvinnor. Mest betydelse för 

denna uppsats har Åsa Karlsson Sjögrens avhandling Kvinnors rätt i stormaktidens 

Gävle varit där hon använder sig utav samma källmaterial som undersöks i denna 

uppsats. Hon fokuserar dock på kvinnors rätt i alla slags mål och inte endast 

sedlighetsmål och mannen nämns som en kontrast till kvinnans rättigheter. 

Avgränsningarna och frågeställningarna synliggörs efter detta avsnitt. 

Källan kommer att granskas och diskuteras i avsnittet ”Material och 

källgranskning”. Då domboken kan användas både som kvarleva och en berättande text 

säger den väldigt mycket om samhället och tiden den skapades i. Domboken är tryckt 

                                                 
5 5:e Mosebok, 5 kap.  
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vilket innebär att material kan ha fallit bort men då de som har tryckt domboken är noga 

med att markera med noter vad som strukits eller lagts till är denna dombok och dess 

protokoll en säker källa.  

För att kunna utläsa samhällsnormer utifrån en text krävs det att man gör 

en textanalys. Metoden jag har använt mig utav är en kvalitativ argumentationsanalys. 

Fokusen ligger på texten och vad den säger då detta kan belysa normer och tankar som 

kan belysa konstruktionen utav det manliga. Detta kommer att diskuteras vidare i 

avsnittet ”Metod”.  

Teoridelen tar upp några forskare som format teorier om genus och 

förhållandet mellan män och kvinnor. Detta material visar tydligt hur lite 

genusforskning det finns om män. David Gaunt, Heidi Hartmann, Joan Wallach Scott, 

Yvonne Hirdman, Christina Carlsson Wetterberg, Paulina de los Reyes samt R. W. 

Connell och deras artiklar och böcker om studiet om genus kommer att sammanfattas 

och diskuteras i detta avsnitt. Aspekter så som makt, genussystem och materiell status är 

ledande i denna undersökning.  

Resultatet är uppbyggt genom att kategorisera målen och sedan ta upp 

väsentliga mål för närmre undersökning i texten. I resultatet förs en ytlig diskussion om 

det som syns i målen och vad man kan utläsa om hur män benämns och vad som verkar 

påverka de olika domarna. 

Analysen grundar sig i de teorier som tas upp under teorikapitlet och 

behandlar på ett djupare plan det som tas upp och belyses i resultatet. Frågorna 

sammanfattas efter detta avsnitt. 

Sammanfattningen sammanfattar kort vad som tagits upp i uppsatsen.  
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2 1600-talets Sverige och Gävle 

I detta avsnitt presenteras det en kort bakgrund om hur Sverige och Gävle var under 

1600-talet och vilka villkor män och kvinnor levde efter.  

 

2.1 Gävle 

Gävle var under denna tid en förhållandevis liten lantlig hamnstad som bedrev handel i 

Östersjöområdet med en befolkning på runt 1900 personer. Handel med koppar, järn 

och trä utgjorde den främsta näringen för folket utöver lantbruk. Gävle var trots sin 

ringa storlek en utav Sveriges viktigaste städer och hamnar under 1500-talets slut och 

1600-talets början. Stadens befolkning och ekonomiska utveckling stagnerade i och med 

det bottniska handelstvånget 1636 och staden kunde inte utvecklas ekonomisk igen 

förrän mot slutet av 1600-talet.6 Det bottniska handelstvånget innebar ett förbud för 

hamnarna i Norrland och Finland att ta emot utländsk handelsfartyg samt ett förbud mot 

att sända fartyg söderut om Stockholm och Åbo vilket resulterade i en begränsad handel 

för Gävle och därmed att ekonomin blev lidande. Detta förbud infördes utav den 

svenska staten i en strävan att få en mer centraliserad och kontrollerad ekonomi.7 

 

2.2 Stånden 

Människorna i det svenska samhället delades in i fyra stånd; adel, präster, borgare och 

bönder.8 Alla stånden var beroende av varandra men tilldelades olika värde med 

bönderna längst ner och adeln högst upp med kronan överst som överhuvud. Även inom 

stånden fanns det grupper med en inbördes hierarki.9 Till exempel inom borgarståndet 

fanns det både handelsmän och hantverkare men då handelsmän även kunde tillhöra 

adeln hamnar hantverkaren under handelsmannen i hierarkin. Ståndstillhörighet säger 

dock inget om den materiella statusen då till exempel en bonde kunde vara rikare än en 

handelsman. Stånden avser social status men inte inkomst. Rosenhanes krokan10 är en 

klassisk bild av hur de fyra stånden bildar en byggnad med fyra våningar med kronan 

högst upp ovanpå den fjärde våningen. Bredvid kan man se en våg som symboliserar 

                                                 
6 Gävles historia, Stads- och kommunhistoriska institutet, web.  
7 Bottniska handelstvånget, NE, web.  
8 Stadin, 2004, 21.  
9 Rystad, 1977, 112.  
10 Stadin, 2004, 23. 
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jämvikten mellan kungamakten och riksdagen. Synen på individen under denna tid var 

annorlunda än den är idag. Då sågs individen som en del utav ett hushåll som var den 

minsta beståndsdelen i samhället. Det var hushållet som tillhörde ett stånd och de 

privilegier som med kom. Vilket stånd hushållet tillhörde bestämdes utav mannen, vad 

han gjorde och vilken börd han hade. Till exempel om en borgardotter gifte sig med en 

bonde blev han inte borgare utan hon gick ner till bondeståndet. Det var bara männen 

som fick ta del utav samhällsmakten och det var den gifta mannen som var normen.11 

Det var av yttersta vikt att den maktordning dessa fyra stånden innebar inte stördes, 

därför kunde man inte stiga i rang, det vill säga, förflytta sig mellan dessa stånd, då 

störde man den heliga ordningen.12 Dock påstår Hilding Pleijel i sin bok Hustavlans 

värld – Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige att folket var indelade i tre stånd och dessa 

tre stånd och dess villkor var beskrivna i den så kallade hustavlan som stod med i 

varenda psalmbok.13 De tre stånden bestod då utav det andliga ståndet (eller 

läroståndet), det politiska ståndet samt husståndet. Dessa stånd förklarade vad varje 

stånds uppgift i samhället var och detta genomsyrade tankar och idéer människorna i 

detta samhälle hade.14 Oavsett vilken ståndslära man följer, treståndsläran eller 

fyraståndsläran, har de gemensamt att alla stånden innebar olika för de inblandade 

människorna och bestämde hur man fick bete sig. I denna studie appliceras 

fyraståndsläran.  

 

2.3 Lagar och straff 

Alla städer i Sverige under denna tidsperiod följde Magnus Erikssons stadslag när det 

gällde sedlighetsmål.15 Innan 1600-talet hade de andliga domstolarna, det vill säga 

kyrkorna, ansvaret över att döma i äktenskaps- och sedlighetsmål. Efter reformationen 

inskränktes deras område och under 1600-talet behandlade de endast vissa mål rörande 

äktenskap och trolovning.16 När det gäller äktenskap och brott mot denna institution 

ligger grunden i det faktum att ett äktenskap innebar gåvor mellan de blivande makarna 

och deras familjer samt att äktenskapet ansågs som fullbordat då de båda makarna hade 

                                                 
11 Stadin, 2004, 24f. 
12 Stadin, 2004, 26.  
13 Pleijel, 1970, 31f.  
14 Pleijel, 1970, 40.  
15 Brännman och Lenner, 1982, 20.  
16 Almquist, 1958, 45. Därmed utgår jag från att alla sedlighetsmål som skedde under denna tid och som 

fördes inför rätten, togs upp i Gävles rådstugurätt och är nedtecknade i domboken.  
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gått till sängs med varandra. Lägersmål17 innebar därför att ett äktenskap hade 

fullbordats utan att de båda hade varit trolovade eller lovat varandra äktenskap och 

därför hotade de grunderna äktenskapet stod på, ”sängliggning”18 var förbehållet äkta 

makar. Straffen för brott mot sedligheten grundades på Mose lag, Bibeln, närmre 

bestämt tredje Mosebok. Hor bestraffades med döden och mökränkning och lägersmål 

med böter, 40 mark.19 Innan 1600-talet straffades även hor med böter men efter 1608, 

efter Karl IX:s hänvisning, straffades hor alltid med döden.20 I fallen där hor var brottet 

dömdes de inblandade enligt 20 kap i tredje Mosebok till döden men oftast fördes 

ärendet vidare till den kungliga hovrätten där straffet mildrades till böter på 80 daler där 

den ogifta fick betala en mindre bot på 40 daler, oavsett om den ogifta var man eller 

kvinna.21 Efter 1653 ändrades lagen igen och rätten fick rätt att döma direkt till böter 

igen.22 Lägersmål och mökränkning innebar att ett ogift par hade legat med varandra. 

Mökränkning handlade inte endast om att kränka en mö, en oskuld, det hade inget med 

någon sexuell premiär att göra. Det handlade mer om att kränka en kvinnas ära. Därmed 

kunde en man som legat med en kvinna som inte var oskuld, till exempel en änka, 

dömas för mökränkning. Det gällde mer en kränkning av kvinnans ära, inte hennes 

kropp.23  

De lagar som tillämpas i sedlighetsmål under denna tid är 3 kap. under 

Giftermålsbalken, 18 kap. och 20 kap. i tredje Mose bok samt 13 kap. under 

Ärvdabalken. 3 kap. under Giftermålsbalken lyder: 

 

Den som lockar någons dotter, som är mö, eller hans fränka, så att hon blir 

skämd till sin kvinnliga heder, han löse sin näsa med fyrtio marker till 

treskifte: åt målsäganden, konungen och staden, och skall därtill fly från 

staden, om icke målsäganden vill bedja för honom; eller ock värje han sig 

med tolv mans ed.24 

 

13 kap. under Ärvdabalken lyder: 

                                                 
17 Lägersmål – sexuellt umgänge mellan två ogifta personer.  
18 Almquist, 1958, 105. 
19 Strahl, 1952, 107.  
20 Sundin, 1992, 129.  
21 Sundin, 1992, 131.  
22 Sundin, 1992, 129. 
23 Lennartsson, 1999, 271.  
24 Holmbäck och Wessén, 1966, 39.  
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Moder skall föda sitt frillobarn, till dess att det är tre år gammalt. Sedan 

skall fadern föda det, till dess att det är sju år gammalt. Dock skola båda 

hava vårdnad om det, till dess att det är sju år gammalt.25 

 

Gällande 18 kap. och 20 kap. i tredje Mosebok kan de sammanfattas med 

intrikata regler gällande incest, inte ligga med en kvinna när hon menstruerar och är 

oren, begår man äktenskapsbrott skall man döden dö och ligger en man eller en kvinna 

med ett djur skall både människan och djuret dödas.26 Något som återigen visas är att 

det endast är mannen som kan begå dessa brott, i enstaka fall en kvinna.  

 

2.4 Den centraliserade makten 

Under 1600-talet utvecklades det i Sverige en stark centralmakt som påverkade 

relationen mellan kvinnor och män. Kyrkans och statens önskan att civilisera och 

kontrollera människor växte sig stark.27 Därigenom fråntogs släkten möjligheten att 

själva ta hand om allvarligare brott som begicks, detta ansvar togs över av staten. 

Innebörden av äktenskapet förflyttades från att ha varit en släktangelägenhet till att vara 

något privat mellan man och kvinna, även betydelsen av kvinnans samtycke till 

äktenskap betonades och allt som rörde äktenskapet flyttades till kyrkan.28 Denna 

utveckling ledde till en ökad kontroll av människor och deras privata liv. När det rörde 

sedlighet i Sverige var den lutherska kyrkan ansvarig och de följde Bibeln som bedömer 

att sexuell aktivitet endast skall ske mellan äkta makar och att allt annat är straffbart. 

Kvinnans situation i samhället var starkt begränsad och önskan att kontrollera den ogifta 

kvinnans sexualitet var stark just för att hon kunde föda barn vilket, utanför äktenskapet, 

hade negativa följder. Till en början var det bara mannen som straffades för 

sedlighetsbrott men under 1600-talets andra hälft blev även kvinnan straffbar.29 Detta 

innebär att de målen som avhandlas i denna uppsats utspelar sig i 1600-talets tidigare 

hälft och därför kommer bara männen anklagas och straffas. Kvinnan ansågs som 

omyndig och var tvungen att stå under en faders eller en brors förmyndarskap eller ha 

                                                 
25 Holmbäck och Wessén, 1966, 60.  
26 Tredje Mosebok, 18 kap. och 20 kap.  
27 Johansson, 1997, 32.  
28 Taussi Sjöberg, 1992, 58.  
29 Taussi Sjöberg, 1992, 63. 
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sin äkta man som målsman, hon betraktades som okunnig och kunde därmed inte 

åläggas ansvar, hon var representerad i rätten av sin förmyndare/målsman.30  

 

2.5 Samhälleliga villkor för män och kvinnor 

Reformationen medförde en försämrad situation för kvinnan, inte bara på grund utav de 

strikta reglerna kring sexualitet och äktenskap utan också på grund utav att utbildningen 

utvecklades, som kvinnan i viss mån var utesluten ifrån, och hon blev därmed ännu mer 

underlägsen mannen.31 Om en kvinna blev änka var hon myndig och kunde i vissa fall 

ta över sin mans egendom och arbete, men skulle hon gifta om sig blev hon återigen 

omyndig.32 Mannen å andra sidan fick ta fullt rättsligt även om kvinnan var ”ansvarig 

för sedligheten”33. En lösaktig kvinna, en så kallad löskona34, var inte välkommen i 

samhället som en vanlig medborgare utan sågs som någon som spred sjukdom, 

horeskäver35, till småbarn, framförallt om hon hade begått brottet att ha legat med någon 

hon inte var gift med upprepade gånger. Just ordet ”hor” i sjukdomens namn beskriver 

vad som ligger bakom. Att begå hor innebar att en gift och en ogift hade haft samlag. 

Var båda gifta benämndes det som dubbelt hor medan samlag mellan ogifta benämndes 

som lönskaläge.36 Alla dessa akter var olagliga och straffades med böter eller 

dödsstraff.37 Kyrkan skulle även tala de inblandade till rätta och i vissa fall blev man 

bannad från staden och församlingen.38 Att någon som skulle begått hor kunde ge 

småbarn engelska sjukan är idag dementerat men på 1600-talet var man något mer 

vidskeplig och varför inte skylla något hemskt på någon som något hemskt begått? En 

man kunde benämnas som horkarl eftersom han också begått hor men oavsett om han 

erkände det oäkta barnet eller inte fick han inte utstå det samhälleliga straff som modern 

fick just för att han inte begick brottet att föda barnet.39 När det gällde dödsfall sköts 

näst intill alla mål vidare till Svea hovrätt där målet prövades igen och i huvuddelen av 

alla fall mildrades dödsstraffet till böter. 

                                                 
30 Johansson, 1997, 54f. 
31 Andersson, 1998, 13ff.  
32 Lyttkens, 1974, 22. Johansson, 1997, 55. 
33 Taussi Sjöberg, 1992, 63. 
34 Kona – (föraktad) kvinna, lös – obunden eller ohämmad, Svenska Akademiens ordbok, 2009, 1568, 

1879.  
35 Benämns idag som engelska sjukan. Frykman, 1993, 26.  
36 Frykman, 1993, 33.  
37 Häthén och Nilsén, 2004, 56. 
38 Johansson, 1997, 51. 
39 Frykman, 1993, 173.  
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3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som gjorts på området, både allmän forskning 

kring män och kvinnor samt forskning som inriktar sig på liknande källmaterial. 

 

3.1 Tidigare forskning som fokuserat på män och kvinnor under 1600-

talet 

Rudolf Thunander belyser vikten av religion och tro hos 1600-talets människor i sin bok 

Förbjuden kärlek – sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige. Han 

Grunden till de strikta regler och lagar som fanns kring människors liv har sitt ursprung 

i den kristna tron. Äktenskapslagarna och brott mot dessa dömdes efter vad som sades i 

Bibeln i tredje Moseboken, den mosaiska rätten, som infördes 1608.40 Varför religionen 

var så central var för att folk var övertygade om att Gud och livet efter detta fanns och 

att Gud skulle straffa mänskligheten om Hans regler inte följdes.41 Gud kunde ogillas 

men att Han fanns ifrågasatte ingen. Man blev även dömd för smäderi om man talade 

illa om Gud.42 Det som män och framförallt kvinnorna skulle eftersträva var att vara 

dygdiga. Barbro Bergner har utifrån tryckta likpredikningar utarbetat hur det kvinnliga 

dygdeidealet såg ut under den svenska stormaktstiden, som hon presenterar i sin text 

”Dygden som levnadskonst – kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden”. Gemensamt 

för kvinnor och män var att vara gudfruktiga och behandla folk väl.43 Det som skiljer 

kvinnors dygd från mäns dygd är att kvinnan hade huvudansvaret för hushållet och 

barnen medan männens ansvar var deras arbete. Kvinnan skulle även klä sig på ett 

korrekt sätt, inte skvallra och vara tystlåten. Kvinnans viktigaste dygd, utöver att vara 

gudfruktig, var att vara god mot sin man. Detta är något som inte belyses lika starkt för 

mannen, att han skulle vara god som tog hand om sin fru om hon betedde sig på ett 

korrekt sätt.44  

 Hur en kvinnas lott såg ut i samhället berodde inte bara på att hon var 

kvinna. Något som går att utläsa ur Malin Lennartssons text ”De som älskar varandra 

                                                 
40 Tredje Mosebok, 18 kap. och 20 kap. Johansson, 1997, 53. 
41 Pleijel, 1970, 22.  
42 Thunander, 1992, 105.  
43 Bergner, 1997, 76.  
44 Bergner, 1997, 76f. 
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måtte få komma tillsammans” är att det beror också på vem du är. Är du en enkel piga 

som begått lönskaläge kunde du bli utvisad ur staden oavsett om du hade pengar eller 

om du var gravid. Var du däremot en prästdotter behandlades du annorlunda och hade 

en större chans att få en mildare dom.45 Man såg också till vem mannen var. Kom 

mannen från en bra familj och hade ett högaktat yrke var chansen större att han skulle få 

gifta sig eftersom kvinnans far ofta bestämde vem hon fick gifta sig med, och som far 

såg man oftast till sin dotters bästa i det att hon fick en man som kunde försörja henne.46 

Dock så sågs det helst att parterna var på en ungefärlig likvärdig social nivå och ålder 

och att båda parterna samtyckte till äktenskapet.47  

 

3.2 Tidigare forskning som använt sig utav domböcker och protokoll 

Någon som tidigare använt sig av samma källmaterial är Åsa Karlsson Sjögren i hennes 

avhandling Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle. Hon, liksom jag, utgår ifrån Yvonne 

Hirdmans teori om genussystem. Hon studerar kvinnors rättsliga rättigheter i Gävle när 

det kommer till ägande, arbete, våld, äktenskap och sedlighet. Hon fokuserar helt på 

kvinnorna och männen nämns i samband med vad som påverkar kvinnorna. Hon gör 

även en jämförande studie mellan stad och landsbygd. Hon påvisar skillnaderna mellan 

män och kvinnor genom att ta upp ett färgrikt fall mellan äkta makar utöver att ge en 

mer generell syn över vad som gällde i rätten. Hon lyfter fram en förändring när det 

kommer till genus i fråga om relationen mellan kvinnan och mannen och att 

reformationen förde med sig en sämre tillvaro för kvinnan.48 Hon trycker dock mest på 

kvinnors rätt när det gäller ägande och egendom och männen nämns som sagt för att 

kunna visa på kontraster. Skillnader mellan kvinnor från olika samhällsgrupper syns 

men även en förändring mot att kvinnor blir mer lika varandra inför rätten synliggör 

hon. Sedlighetsfallen i Gävle sammanfattar hon kort och fokuserar på kvinnan, männens 

straff nämns. Hon påvisar skillnader i straff och att även två kvinnor straffades, en med 

böter och en förvisades från staden. Med detta visar hon att kvinnans moraliska 

ställning var av betydelse när det gällde hur brottet hanterades och även hur mannen och 

kvinnan skulle straffas.  

                                                 
45 Lennartsson, 1997, 147ff.  
46 Lennartsson, 1997, 159.  
47 Lennartsson, 1997, 164.  
48 Karlsson Sjögren, 1998, 213.  
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 En annan liknande avhandling som använder domböcker har Marie 

Lindstedt Cronberg gjort som heter Synd och skam – ogifta mödrar på svensk landsbygd 

1680-1880. Hennes undersökning fokuserar på kvinnor med barn födda utanför 

äktenskapet på den skånska landsbygden och hennes undersökningsområde sträcker sig 

mellan 1680-1880 där hon gör tre nedslag, ett i varje århundrade. I sin sammanfattning 

betonar Lindstedt Cronberg att den patriarkala ordningen var inskriven i lagen genom 

religionen, kvinnor hade inte så mycket att säga till om.49 Dock så var kvinnorna fria 

inom de ramar de hade, de bestämde över sitt arbete och sin inkomst. De fick även 

beblanda sig med män. Den stränga kontrollen över sexualitet handlade mer om att det 

var upp till var individ att kunna kontrollera sig och inte tillsyn.50 Hennes stora fokus 

ligger på kvinnors ära och de ogifta mödrarna och även de rättsliga förändringarna som 

skedde under denna tid och vad det innebar för den ogifta modern. Männen nämns som 

en kontrast till kvinnorna. Hon visar hur kvinnor straffades även om de inte straffades 

med böter så som mannen fick göra, kvinnan fick böta med kyrkoplikt51 vilket också är 

något som mannen fick göra. Hon visar också hur antalet dömda kvinnor stiger efter 

1694 när även kvinnorna blev straffbara inför den världsliga rätten. Hon hänvisar också 

till effekterna utav kriget 1688-1717, hur många män som inte blev dömda i vissa 

lönskalägesmål på grund utav kriget och dess konsekvenser. Hon visar även att brottet 

hor var en manlig tendens, framförallt för bönder och alla som hade anknytning till 

krigsmakten, och diskuterar vad det kan bero på. Hon snuddar vid tanken att männen 

skulle ha en större sexuell frihet och visar männens bortförklaringar genom att nämna 

några mål där det framkommer att männen ofta skyllde på att de var fulla. Hon 

diskuterar även kvinnornas bortförklaringar till varför de var otrogna vilket oftast var att 

mannen var efterhängsen. Gemensamt för både män och kvinnor var att de visade 

mycket ånger.52 Hon lägger fram och diskuterar hur dessa brott gick till och vad som 

kunde vara orsaken till dem och skillnaderna i tillvägagångssätt mellan män och 

kvinnor. Alltså, Lindstedt Cronberg visar på skillnaderna mellan män och kvinnor när 

det gäller dessa brott och konsekvenserna för de båda parterna. Hon avhandlar dock en 

annan tidsperiod än vad denna uppsats gör, 1680-1880, och hennes undersökning börjar 

därmed mycket senare än vad min gör.  

                                                 
49 Lindstedt Cronberg, 1997, 285. 
50 Lindstedt Cronberg, 1997, 285. 
51 Kyrkoplikt – botgöring, avbön och återupptagande, erkänna sitt brott inför församlingen och bli förlåten 

och därmed återupptagen i församlingen. Lindstedt Cronberg, 1997, 58.  
52 Lindstedt Cronberg, 1997, 104f.  
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 Gudrun Andersson har i sin avhandling Tingets kvinnor och män – genus 

som norm och strategi under 1600- och 1700-tal fokuserat på hur män och kvinnor 

framställs genom domboksmaterial. Hon har studerat flera olika typer av brottsfall och 

inte endast sedlighetsmål med önskan om att kunna ge en mer generell bild över manligt 

och kvinnligt under denna tidsperiod. Hon kommer fram till att för att man skall kunna 

använda genusbegreppet som ett analysverktyg måste det ”läsas mot bakgrund av rätten, 

hedern och hushållet”53. Det säger inget om vad kvinnor och män under den tiden 

faktiskt tyckte utan det hon har kunnat utläsa har varit utifrån vad hon själv förknippar 

med genus. Hon ser också att hur kvinnan hanterades och kunde agera berodde på 

hennes civilstånd. Hon belyser också att vissa roller inom den rättsliga praxisen var 

könsbundna medan andra var öppna för vem som helst så som att avlägga vittnesmål. 

Hon åskådliggör också vikten av målsmanskapets betydelse för kvinnan. I och med att 

kvinnorna blev straffbara och inte längre bara sågs som offer tyder på att attityden 

gentemot kvinnor hårdnade.54 Hon visar med andra ord på män och kvinnor och deras 

rättsliga rättigheter men fokusen landar allt som oftast på kvinnans rättigheter, eller 

saknaden därutav, något som Karlsson Sjöbergs avhandling ifrågasätter då hon 

åskådliggör kvinnors rättigheter och hur de förbättras genom åren. Något som 

Andersson påstår och som är diskutabelt är att män och kvinnor ”bestraffades i tämligen 

lika utsträckning för denna typ av brott”55. Dock avhandlar Andersson en annan 

tidsperiod än denna uppsats, hennes tidigaste tidsperiod börjar vid 1645-1725, men då 

världsligt straff för kvinnor tillkom under 1600-talets senare del i olika takt kan man 

undra vad hon menar med det påståendet. Kanske räknar hon in det samhälleliga straffet 

kvinnan fick utstå i och med att det var hon som fick ta all skam för att ogift ha legat 

med en man. Andersson visar dock att de normer som omger sedlighet luckras upp allt 

eftersom tiden går i den period hon undersöker och hon visar på mannens avtagande 

ansvar i sedlighetsbrotten.  

 Malin Lennartsson lägger fram relationen mellan män och kvinnor i sin 

avhandling I säng och säte – relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, 

vilken också har domböcker som källmaterial. Hennes fokus ligger på mäns och 

kvinnors relation och behandlar fall från domböcker som tar upp trolovningar, 

äktenskap, skilsmässor och lägersmål och hor. Hon radar upp statistik men inkluderar 

                                                 
53 Andersson, 1998, 293. 
54 Andersson, 1998, 297. 
55 Andersson, 1998, 204.  
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även vad som sades ordagrant från de olika rättsmålen för att tydligt kunna påvisa hur 

det sades och såg ut. Hennes fokus ligger på ”vad som skapar och bryter ett 

äktenskap”56 men hon inkluderar även straffen för olika sedlighetsbrott för att påvisa 

skillnader mellan olika häraden. Genom att ta upp olika mål där män och kvinnor blev 

beskyllda för att inte ta hand om sitt äktenskap på olika sätt visar Lennartsson hur 

kvinnor och män skulle bete sig gentemot varandra inom ett äktenskap och fick på så 

sätt fram en norm som män och kvinnor skulle följa. Lennartsson visar tydligt hur män 

och kvinnor straffades vid sedlighetsmål och varför männen straffades med de böter de 

fick; allt hängde på kvinnan i sig, inte bara brottet. Om kvinnan var född inom 

äktenskapet var boten strängare än om kvinnan var född utanför äktenskapet. Om 

kvinnan sedan tidigare hade blivit ”beslagen med lägersmål (d.v.s. mökränkning)”57 fick 

mannen mildare straff. Mannens rättsliga konsekvens berodde alltså på kvinnan och inte 

enbart på brottet. Lennartsson påvisar även skillnaderna mellan sedlighetsbrott som 

skulle kunna leda till ett äktenskap, vilket var målet, och de sedlighetsbrott som inte 

kunde leda till äktenskap så som hor, sodomi och tidelag. Dessa brott hade grunder nog 

att döma människorna till döden för men dessa mål gick allt som oftast vidare till 

hovrätten som nämnt innan. Lennartsson visar hur sedlighetsmål gick till, vilka de 

inblandade var och straffen som medföljde, villkor för män och kvinnor samt fokuserar 

likartat på män och kvinnor.  

 Lennartsson har även behandlat män och kvinnor och det sexuella i sin 

artikel ”Hävdande och hustrubröst – sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna 

Sverige”. Där lyfter hon fram hur det är mannen som är huvudansvarig för alla sexuella 

brott, oavsett vem det var som lockade vem till sin säng. Hon belyser de problem en 

kvinna kunde möta om hon inte kunde förmå den man hon legat med att gifta sig, hon 

var inte längre en ärbar kvinna när hon legat med en man som inte var hennes make. 

Lennartsson illustrerar även synen på mannen och hustrun, hur de sågs som ett kött. 

Genom att ta upp två mål gällande skilsmässa visar hon hur mannens prestation i sängen 

och göra sin fru havande poängterades.58 

 

                                                 
56 Lennartsson, 1999, 334.  
57 Lennartsson, 1999, 275. 
58 Lennartsson, 2009, 371f.  
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4 Avgränsningar och frågeställningar 

De forskarna som nämns i föregående avsnitt har valt att fokusera på endast kvinnorna 

eller både kvinnor och män i sina studier. Då denna uppsats syfte är att ta reda på hur 

män benämndes och därmed hur det manliga konstruerades i Gävle mellan 1631-1639 

kommer fokusen att ligga på männen i de sedlighetsmål som skrevs ner under denna tid. 

Det går dock inte att bortse helt ifrån kvinnorna då de utgör en del utav analysen.  

 Frågeställningarna som använts för att kunna tillgodose uppsatsens syfte 

är följande: 

 Syns det någon skillnad i hur olika män benämns? Varför i så fall? 

 Är det någon skillnad i straff när det gäller liknande brott? Vad kan dessa 

skillnader bero på? 

 Hur benämns mannen och kvinnan ifall de båda ställs inför rätten? Syns det 

någon skillnad och i så fall varför?  
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5 Material och källgranskning 

Den dombok som använts i denna uppsats är en tryckt dombok, utgiven av Erik 

Brännman och Arne Lenner. Fördelen med att använda en redan tryckt dombok är att 

man sparar tid på att inte läsa igenom det ursprungliga materialet med 1600-tals 

handstil. Nackdelen är att all information kanske inte är nedskriven. Dock använder sig 

båda dessa herrar flitigt utav noter där de berättar och lägger till ändringar som gjorts i 

domboken. Att få lov att publicera en tryckt dombok innebär att den måste ha 

genomgått en rad kontroller vilket gör att denna dombok kan anses som en pålitlig källa.  

 Att använda en dombok som källa innebär att materialet är nedskrivet med 

intentionen att skriva ner brottsmål, domstols protokoll anses vara några av de mest 

tillförlitliga källorna, vårt kollektiva minne.59 De nedtecknar det som sägs utan tanke på 

framtida läsare. Genom dessa kan man finna attityder och samhällssyner genom hur de 

benämner de olika aktörerna och vad som ansågs som viktigt att nedteckna. Domböcker 

har ofta använts för att upptäcka mönster och normer i relationer mellan män och 

kvinnor. För att sätta en term på denna dombok från 1600-talet är att den är en kvarleva 

och en berättelse, den är en del av det förflutna och det samhället den skapades i samt 

att den berättar även om samhället, dess attityder och normer.60 Att använda en källa 

som en kvarleva innebär att man betraktar den som en del utav den tidsperiod den blev 

till i. Utifrån den kan man rekonstruera det som var.61 Dom boken är även en berättande 

källa då den talar om för oss något om den tiden den skapades i. Domboken kan genom 

sina nedtecknade mål berätta något om samhället i Gävle på 1600-talet och dess 

normer.62 Man måste dock ha i åtanke att de som var inblandade i dessa mål kunde ha 

anpassat sina historier så att de passar dem själva och deras mål och situationen. Trots 

detta kan man inte anta att de hittar på hela historien fullt ut utan måste ha hållit sig 

någorlunda till sanningen.  

 I Gävle avgjordes de rättsliga målen i rådstugan. En borgmästare utsågs 

till att vara domare, ibland flera att ha som reserv. Han dömde tillsammans med sina 

rådmän och dessa bestod oftast av de som hade fastigheter i staden. Stadsnotarien var 

den som skrev protokollen och hade samma rang som rådmännen. När rätten 

                                                 
59 Tosh, 2011, 111. Kjeldstadli, 1998, 153. 
60 Kjeldstadli, 1998, 159, 164. 
61 Kjeldstadli, 1998, 164.  
62 Kjeldstadli, 1998, 166.  
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sammanträdde skrev notarien alltid ner datum och vilka rådmän som närvarade. Rätten 

sammanträdde inte varje dag utan det kunde gå några dagar mellan gångerna. Notarien 

skulle vara bildad och kunde ibland sitta som både notarie och rådman.63 Dessa notarier 

var noggranna och man kan ofta se i olika protokoll att tillägg har gjorts i marginalerna 

samt överstrykningar och ändringar för att de vill återge det som sagts så noga som 

möjligt. Det är därför till viss del säkert att anta att det som återges i de olika målen är 

det som verkligen sagts. Man märker en skillnad på hur de olika brottsmålen skrivs ner i 

denna dombok utifrån de olika notarierna, vissa är inte lika noga med att skriva ner vad 

mannen i fråga döms för. Visserligen, i dessa mål framgår det ganska tydligt vad brottet 

är och kan vara därför det inte skrivs ner. Däremot så verkade det inte funnits någon 

särskild mall att gå efter när man skrev ett protokoll vilket syns mellan de olika 

notarierna i denna dombok. En notarie gör ett upprepande misstag med att säga att 

mannen döms efter 19 kap. i tredje Mosebok. Eftersom 19 kap. behandlar 

helighetsregler för israeliterna så har detta kapitlet inget med sedlighet att göra och 

måste därför varit en felskrivning från notariens sida, något som inte heller ändrats i 

efterhand.  

 Översättningen, eller tolkningen, utav domboken har gjorts ordagrant, det 

vill säga, även stavningen är trogen originalet. Dock i de citat jag använder mig utav i 

denna uppsats är språket ”översatt” till vår moderna stavning. Jag har däremot behållit 

ordval och ordföljd.  

 

                                                 
63 Sundin, 1992, 50f.  
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6 Metod 

Knut Kjeldstadli nämner i sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var att när man 

tolkar en text skall man ha tre saker i åtanke: den språkliga meningen, i vilket 

sammanhang texten skapades samt syftet med texten.64 När det gäller domboksprotokoll 

ter dig sig ganska självklart att texten skapades i ett rättsligt sammanhang med syftet att 

återge vad som sades under målet. Vad texten sedan säger och vad man kan utläsa från 

texten gällande samhällets normer är en annan fråga. För att kunna göra det måste man 

förstå texten, speciellt om den använder ett annat språk än vad som är i bruk idag. Det 

faktum att texten som analyseras i denna uppsats är från 1600-talet innebär att vissa ord 

och formuleringar kan verka främmande om man inte kan läsa och förstå 1600-tals 

svenska i ett rättsligt protokoll. Då denna dombok är tryckt men behållit den 

ursprungliga stavningen är detta något som utgör ett viktigt steg i analysen, att kunna 

utläsa orden korrekt. Den text som studeras i denna uppsats är kommunikativ, den 

förmedlar en berättelse, även ifall det ursprungliga syftet inte var det.  

 Metoden jag använder i denna studie när jag analyserar protokollen är en 

kvalitativ argumentationsanalys. Jag analyserar det som sägs i texten utifrån de teorier 

jag lagt fram och lägger därmed fram en argumentation för hur texterna kan tolkas och 

vad som kan utläsas från dom. För att kunna göra detta på ett korrekt sätt gäller det att 

mina argument är välgrundade och relevanta samt att de håller för granskning.65 Till 

exempel kommer jag att argumentera för att det är viktigare att en kvinna benämns med 

sin sexuella status än det är för en man. Sällan eller aldrig benämns det ifall en man har 

legat innan så som det benämns för kvinnor i och med att kvinnor benämns som konor i 

de fall där det är tydligt att de legat, till exempel då de har oäkta barn.  

 Viktigt att ha i åtanke att ett ord får den ”makt” vi ålägger det.66 Det 

faktum att vissa kvinnor benämns som konor i vissa protokoll för att påvisa att de inte 

längre var mör utan hade redan legat med en eller flera män hade en negativ betydelse 

för kvinnan är bestämt men hur negativ den var för kvinnor då kan vi aldrig med 

säkerhet veta. Vi kan endast analysera vad dess egentliga samhälleliga betydelse var 

utifrån de situationer där ordet användes. Att kona var ett negativt ord, ja, ifall det var 

ett skällsord eller endast en negativ benämning är upp till den som analyserar att 

                                                 
64 Kjeldstadli, 1998, 178. 
65 Björnsson, Kihlobm och Ullholm, Argumentationsanalys, 2009, 24f, 34f.  
66 Ejvegård, Argumentationsanalys, 2005, 15. 
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bestämma. I detta fall när det är jag som gör analysen kommer jag att utgå från att de 

ord som använts användes i sin egentliga betydelse, till exempel att kona var ett negativt 

ord men inte ett skällsord då inga andra liknande skällsord återfinns.  

 Att realisera en kvalitativ forskning innebär att man utreder innebörden 

och meningen utav något. Att studera en text innebär att forskaren inte kan påverka 

materialet så som man kan göra vid till exempel en intervju. Texter visar hur 

samhällsnormer kommer till uttryck så en textanalys att föredra vid en sådan här 

undersökning som denna uppsats avhandlar.67 När man studerar något ur ett kvalitativt 

perspektiv är det viktigt att tänka på hur man handskas med resultatet. En viktig sak att 

ta i beaktning är hur mycket man generaliserar; är människan och händelsen helt unik, 

är det unikt för tidpunkten/platsen, eller kan man anta att det resultat man får fram gäller 

generellt överallt?68 Då denna uppsats är en närstudie av Gävle på 1600-talet kommer 

resultatet i viss mån generaliseras, resultatet kommer att representera just Gävle mellan 

åren 1631-1639. En diskussion huruvida resultaten går att anamma över hela Sverige 

under denna tidpunkt går med fördel att föra.  

 

                                                 
67 Widerberg, 2006, 15f.  
68 Allwood, 2010, 20.  
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7 Kvinnor, män och det där som benämns som genus 

Under 1600-talet fanns uppfattningen om att män och kvinnor inte var två kön. De var 

ett och samma, ett kött, och det manliga var normen. Kvinnan ansågs vara en svagare 

version utav mannen.69 Synen på manligt och kvinnligt då såg helt annorlunda ut än vad 

den är idag. Tanken om ett socialt konstruerat kön, genus, fanns inte. I dagens samhälle 

finns det ingen tvekan om att män och kvinnor är två olika kön och att det finns manligt 

och kvinnligt genus. Det är dock viktigt att ha i åtanke att under 1600-talet ansågs män 

och kvinnor vara utav samma kön, dock med vissa biologiska skillnader. Denna uppsats 

kommer emellertid fokusera helt på hur män framställs i de olika sedlighetsmålen 

utifrån moderna teorier kring genus som kommer att presenteras i detta avsnitt. 

Att genus är ett populärt forskningsområde är en underdrift. I forskning 

som grundar sig i nutiden är områdena skola, arbetsplats, idrott, och barns syn på genus 

och/eller manligt och kvinnligt de mest avhandlade. På senare tid har det även 

tillkommit uppsatser och avhandlingar som behandlar könsfrågan, så som Ulrica 

Engdahls avhandling Att vara som/den ”en” är: En etisk diskussion om begreppen 

rättvisa, erkännande och identitet i en transkontext, som visar på att forskningen om 

genus, kön och manligt och kvinnligt hela tiden utvecklas utefter vad som sker i 

samhället. Emellertid kommer denna uppsats att fokusera på det socialt konstruerade 

begreppet genus som baseras på föreställningar och förväntningar på det biologiska 

könet i samband med forskning om genus genom historien och inte vad som sker i 

dagens samhälle. Begreppet ”genus” är ett komplicerat hopkok av olika syner på 

manligt och kvinnligt, socialt konstruerade normer för män och kvinnor samt inbegriper 

förhållanden mellan män och kvinnor baserade på sexualitet och makt. Genus är vidare 

ett begrepp som blivit populärt vid kvinnoforskning och har stundtals kommit att 

förknippas med kvinna och kvinnligt.70 Vad begreppet har betytt och inneburit genom 

åren fram tills idag har ändrats allteftersom forskningen går framåt och samhället 

ändras.  

 

                                                 
69 Laqueur, 1990, 81f.  
70 Scott 1986, 82.  
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7.1 Den manliga kontrollen 

Något som all genusforskning ur ett kvinnoperspektiv har visat är att vi vet betydligt 

mindre om det manliga genuset än det kvinnliga. Detta är något som David Gaunt påstår 

i sin text ”Manlighet: en historisk agenda”.71 Han hävdar att det inte går att utröna 

någon entydig uppfattning om vad som ansetts vara manligt genom historien utan att 

uppfattningen ändrats genom tiderna och särskiljer sig beroende på kultur. Begreppet 

”uppfanns” för att män skulle ha någonting att identifiera sig med gentemot kvinnor och 

andra män.72 Något som verkar vara populärt för att undersöka vad som anses omanligt 

och manligt är att studera homosexualitet, något som Jens Rydström gör i sin artikel 

”Homosexualitetens historia – ett försummat forskningsfält”73 där han visar hur denna 

forskning har lett till mer insikt kring manligt och omanligt. Gaunt nämner också att 

forskningen kring manlig homosexualitet inriktat sig på den tidiga homosexualiteten 

innan 1800 och hur manligt och omanligt gentemot kvinnor och andra män sågs på då.74 

För att få reda på djupare vad som anses omanligt och manligt inom gruppen män 

verkar man ha varit tvungen att vända sig till homosexualiteten, något som inte verkar 

behövas inom forskningen kring kvinnor. Där verkar det räcka med att jämföra 

kvinnorna med männen för att få fram vad som anses kvinnligt och okvinnligt. 

Forskningen kring kvinnlig homosexualitet är inte lika utbredd som den om manlig och 

då kan man fråga sig varför det är så. Gaunt avslutar sin text med att presentera de två 

sätt att gruppera män det finns, i hans tycke; en hierarkisk och en där de delas in i 

grupper så som brödraskap, föreningar o.s.v. Oavsett hur männen delas upp så framstår 

det att män alltid har varit kontrollerade genom tiderna, så att de inte handlar på ett 

omanligt sätt. Att det har varit på detta sätt hänvisar Gaunt till ”att den större sociala 

övervakningen och genuskontrollen av pojkar jämfört med flickor hänger samman med 

den omständigheten att män historiskt sett har haft fler offentliga funktioner i livet och 

därmed fler tillfällen att bete sig omanligt”75. Detta är något jag håller med om till viss 

del men vill också nämna att även flickor har fått utstå sträng kontroll beroende på 

vilken samhällsklass de befann sig i. Till exempel den stränga kontrollen över flickor i 

de högre samhällsklasserna fick utstå för att de skulle bete sig korrekt, inte skämma ut 

                                                 
71 Gaunt, 1999, 19.  
72 Gaunt, 1999, 21.  
73 Denna artikel går att läsa i sin helhet i Genushistoria – en historiografisk exposé, 2004.  
74 Gaunt, 1999, 23.  
75 Gaunt, 1999, 27.  
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familjen och bete sig gott nog för att få en framstående make. Gaunts uttalande om 

kontrollen över mannen kommer att belysas i dessa sedlighetsmål, hur mannen – och för 

den delen kvinnan – kontrolleras rättsligt och utifrån social status samt vem kvinnan 

var. Varför männen straffas som de gör i de olika målen kommer att baseras på Gaunts 

uttalande om den manliga kontrollen som belyser de olika aspekterna att ta i beaktning 

när materialet analyseras; social status (ståndtillhörighet) samt kvinnan.  

 

7.2 Den materiella aspekten 

Innan begreppet ”genus” kom att användas inom forskning, och då framförallt inom 

kvinnoforskning, användes i synnerhet begreppet ”patriarkat” för att beskriva det 

sociala förhållandet mellan mäns överhet och kvinnors underordning. Heidi Hartmann 

är en utav alla forskare som har skrivit om detta begrepp. I sin artikel ”Det olyckliga 

äktenskapet mellan marxism och feminism – för en mer utvecklingsbar förening” talar 

hon om och analyserar förhållandet mellan kvinnor och män utifrån en materiell syn, en 

marxistisk syn, där kvinnor och mäns arbetsuppgifter i samhället är i fokus. Mannen 

skall försörja familjen och kvinnan skall ta hand om hem, producera och ta hand om 

barnen samt ta hand om sin man. Hartmann lyfter det faktum att kvinnan var en viktig 

del i det kapitalistiska samhället just för att hon kunde producera arvingar och 

arbetskraft. När kvinnan introducerades på arbetsmarknaden medförde det att lönerna 

för männen sänktes just för att männen inte längre var de enda som bidrog till 

försörjningen av familjen. Detta orsakade problem, inte enbart för att lönerna sänktes 

för männen för att det numera fanns mer arbetskraft att tillgå, utan också för att 

kvinnans arbetsuppgifter i hemmet försummades.76 Hartmanns fokus och sättet hon 

lyfter de olika delarna i det patriarkala samhället får det att verka som om kvinnan var 

ett offer, som om hon inte hade någonting att säga till om och gjorde det inte heller, som 

om kvinnan accepterade sin plats och roll i samhället. Hon lägger även fram det som om 

männen accepterade sin roll som överhuvud och ansvarstagande i familjen och 

samhället. Hartmann definierar patriarkatet ”som en uppsättning relationer mellan män 

som har en materiell bas och trots sin hierarkiska karaktär upprätthåller eller skapar ett 

ömsesidigt beroende och en solidaritet mellan männen som gör det möjligt för dem att 

behärska kvinnorna”77. Att hon endast utgår ifrån ett marxistiskt synsätt gör att hon blir 

                                                 
76 Hartmann, 2004, 36ff. 
77 Hartmann, 2004, 30. 
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begränsad i sin analys och tar inte upp andra viktiga sociala samhälles aspekter utöver 

det materiella och kapitalistiska och därför kommer hennes teori endast att användas för 

att belysa den materiella aspekten när det gäller skillnaderna mellan de fyra 

samhällsstånden. Då relationen mellan de fyra stånden bland annat baseras på makt, och 

makt är ett centralt begrepp i denna analys, kommer de ståndtillhörighet vara central för 

denna analys för att belysa skillnader i status inom mansgruppen och därmed belysa 

framträdande normer.  

 

7.3 Maktaspekten mellan könen 

Ovan nämnda artikel använder patriarkat för att definiera det sociala förhållandet mellan 

män och kvinnor baserad på ett marxistiskt perspektiv. Genus fördes in som begrepp för 

att vidga synen på det sociala förhållandet mellan män och kvinnor och styrde fokusen 

till de socialt inrättade idéerna om vad som anses manligt och kvinnligt och kunde 

appliceras på alla aspekter av samhället. Joan Wallach Scott skriver i sin artikel ”Genus 

– en användbar kategori i historisk analys” att begreppet infördes i kvinnoforskningen 

för att visa på att forskningen inte enbart inriktade sig på kvinnor trots att genus har 

kommit att förknippas med just kvinnoforskning.78 Begreppet genus har använts för att 

förklara anledningar till förtryck, framförallt förtryck av kvinnor. Begreppet grundar sig 

dock i att beskriva de sociala skillnaderna mellan könen, förväntningar och roller som 

skapats utifrån samhället vi lever i baserat på de biologiska skillnaderna samt relationer 

mellan könen. När Scott skrev denna artikel 1986 hade genus fortfarande inte fått 

genomslagskraft inom andra forskningsområden annat än inom kvinnoforskning för att 

genus ansågs inte vara en avgörande aspekt inom andra områden så som politik och 

ekonomi. Scott lyfter också problematiken i att studera något ur ett patriarkatiskt synsätt 

där hon pekar på att patriarkat endast tittar på de biologiska skillnaderna mellan könen 

och inte tar andra samhälleliga faktorer i beaktning. Hon betonar dock ”att information 

om kvinnor nödvändigtvis är information av män, att det ena för med sig studiet av det 

andra”.79 Hon anför också att genus är beteckningen för det socialt konstruerade 

föreställningarna om de båda könen och att vad man tidigare trott om att män och 

kvinnor skulle ingå i olika forskningsfält förkastats i och med detta begrepp. Dock så 

förklarar inte begreppet hur det kom att bli så som det är mellan könen utan man kan 

                                                 
78 Scott, 2004, 82.  
79 Scott, 2004, 85. 
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använda begreppet på tre olika teoretiska sätt enligt Scott; att finna patriarkatets 

ursprung, utifrån en marxistisk ståndpunkt samt förklara könsidentitet.80 Scott påvisar 

också att patriarkatsystemet saknar förklaringen till varför könsskillnader påverkar 

andra aspekter i samhället utöver just relationen mellan män och kvinnor och fokuserar 

mest på de fysiska skillnaderna. Scott avslutar sin artikel med sin egen definition av 

genus som består av två huvuddelar; ”genus är ett konstitutivt element i sociala 

relationer som bygger på uppfattade skillnader mellan könen, och genus är ett väsentligt 

sätt att ge betydelse åt maktförhållanden”.81 Scotts teori om att studiet av det ena medför 

studiet av det andra samt att genus kan belysa maktförhållanden kommer att användas i 

analysen för att ytterligare förklara förhållandet mellan de olika parterna, män så som 

kvinnor. Analysen kommer med denna teori belysa vikten utav att inkludera kvinnor i 

studiet om män och vice versa.  

 

7.4 Genussystemet 

Kvinnoforskare fokuserar på skillnaderna mellan könen och problematiserar detta 

förhållandet i större utsträckning än andra forskare och fokuserar framförallt på varför 

kvinnor genom alla tider varit underlägsna män. Yvonne Hirdman tar sig an forskningen 

kring genus genom att applicera vad hon kallar ett ”genussystem”82 på förhållandet 

mellan män och kvinnor som hon förklarar i sin artikel ”Genussystemet – reflexioner 

kring kvinnors sociala underordning” från 1988. Hirdman anser att genus skall ”förstås 

som en dynamisk struktur (system): en beteckning på ett ”nätverk” av processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka som genom sin interrelation ger 

upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter”83. Hirdman påpekar att detta 

system återskapas och förändras genom historien beroende på samhället och något 

ursprung till relationen mellan män och kvinnor går inte att finna. Hirdman lägger även 

fram att det finns ”genuskontrakt”84 mellan könen inom de olika samhällsaspekterna 

(arbete, hem, socialt, osv.), det vill säga olika oskrivna sociala regler, som baseras på 

makt och förväntningar och att dessa kontrakt sedan ärvs mellan generationerna. Dessa 

kontrakt är även de föränderliga och aktörerna påverkar dem. Detta genussystem och 

                                                 
80 Scott, 2004, 87.  
81 Scott, 2004, 98.  
82 Hirdman, 2004, 113.  
83 Hirdman, 2004, 116.  
84 Hirdman, 2004, 120.  
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teorin om makt kommer att appliceras i analysen för att påvisa maktförhållandet mellan 

de olika parterna i målen. Genussystemet belyser hur maktaspekten sätts i system 

genom social status, stånden, och hur männen bedöms efter dessa.  

 

7.5 Det historiskt specifika 

Någon som utvecklat och i viss mån kritiserat Scotts och Hirdmans teorier är Christina 

Carlsson Wetterberg med sin artikel ”Från patriarkat till genussystem – vad kommer 

sedan?” från 1992. Wetterberg menar att Hirdman förkastar kvinnoforskningens 

teoretiska bas vilket består i ”frågan om det är kontrollen över arbetet eller över 

livsskapandet, eller både och”85 som man undersöker när man forskar om kvinnor. 

Wetterberg själv vill inte tänka i banorna av ett system utan vill inkludera ”aktörerna 

och det historiskt specifika”86 vilket är mer i riktning mot ett poststrukturalistiskt 

tänkande, gå tillbaka till grundstenarna i det hela. Detta är något som Hirdman också 

gör medan Wetterberg väljer att forma en teori utifrån mångfalden, olikheterna och 

förändringarna, Wetterberg vill fokusera mer på frågan varför det är som det är.87 Hon 

väljer också att se att maktrelationen mellan kvinnor och män är mångfacetterad och 

inte är lika lätt att sätta in i ett system så som Hirdman önskar se det. Wetterberg 

sammanfattar sin artikel med att förklara sitt perspektiv på det hela: 

 

 Den väg jag själv valt och vill förespråka är ett perspektiv där vi – i stället 

för att leta efter den minsta gemensamma nämnaren för kvinnors  

underordning, vare sig det är i termer av patriarkala strukturer och manligt 

egenintresse eller i termer av genussystem och dess logiker – ser kvinnor 

(och män) som handlande subjekt i komplexa, historiska sammanhang. Ett 

perspektiv som har som ambition att synliggöra såväl variationerna inom 

kvinnokollektivet som hur kvinnors underordning är kopplad till andra 

makthierarkier.88 

 

Wetterbergs sätt att se kvinnor och män som medvetna och bestämmande subjekt i 

historien öppnar upp för en annan slags analys där de bestämmande faktorerna för deras 

                                                 
85 Wetterberg, 2004, 139.  
86 Wetterberg, 2004, 139.  
87 Wetterberg, 2004, 140f. 
88 Wetterberg, 2004, 156.  
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beteende inte är fasta premisser utan att dessa ändras beroende på det historiska 

sammanhanget. Wetterbergs teori liknar Hirdmans, även fast hon inte vill sätta in 

relationerna i ett system. Hennes fokus på aktörerna kommer att användas i analysen när 

det kommer till att titta på framställandet av mannen, hur han benämns och vad man kan 

utläsa från hans benämning gällande samhällsnormer. Genom att studera hur den 

anmälda mannen benämns ställt mot andra inblandade män och kvinnor kan jag få fram 

de tankar och idéer om manlighet och hur män skulle bete sig ställt mot, framförallt, 

andra män.  

 

7.6 Maktaspekten inom gruppen 

Begreppet genus har inte bara använts inom forskning kring kvinnor och män utan har 

också på senare tid använts för att studera andra relationer, så som Paulina de los Reyes 

gör i sin artikel ”Det problematiska systerskapet – om ”svenskhet” och ”invandrarskap” 

inom svensk genushistorisk forskning”. Hon framhäver att fokusen på kvinnan som 

könsbegrepp är otillräckligt när det kommer till forskning om klass och etnicitet, man 

måste även ta hänsyn till maktbegreppet. de los Reyes påstår också att trots att all 

forskning hittills89 gett en klarare bild av kvinnan genom historien så visar det tills nu 

inte några klara olikheter eller maktrelationer kvinnor sinsemellan, speciellt när det 

gäller etnicitet.90 Något som tydligt skiljer de los Reyes från tidigare författare 

inkluderade i denna uppsats är att hon fokuserar på förhållandena inom själva 

kvinnogruppen, något som inte framkommer i de andra artiklarna. De har mer fokuserat 

på relationen mellan kvinnor och män utan att för den delen klargöra den etniska grupp 

de studerar. Eftersom genusforskningen hela tiden går framåt är det viktigt att beakta 

alla delar av forskningen för att få ett så brett perspektiv som möjligt på hela begreppet. 

de los Reyes inkluderar etnicitet i sin studie för att visa på att ”etnicitet, i likhet med kön 

och klass, skapas i en social praxis och inordnas i en hierarkisk struktur”91 och har 

därför många likheter med det socialt framställda begreppet genus. Hon menar att 

användandet av kvinnan inte pekar på vilken slags egentlig grupp kvinnor som menas 

och att begreppet innebär olika beroende på vilken etnisk grupp kvinnor man avser. de 

los Reyes anser, och jag håller med, att ”Kön och makt är inte etniskt neutrala begrepp 

                                                 
89 Fram tills att hon skrev denna artikel 1998. 
90 de los Reyes, 2004, 190. 
91 de los Reyes, 2004, 191. 
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och därför rymmer maktbegreppen även en dimension där kvinnor har makt över andra 

kvinnor och vissa män står i en underordnad position både gentemot kvinnor och andra 

män”92. Då denna uppsats behandlar i majoritet svenskar kommer begreppen man och 

kvinna innebära etniskt svenskar om inget annat anges. de los Reyes teori om 

maktförhållanden inom en grupp kommer att appliceras i analysen gällande skillnaderna 

mellan männen i de olika målen samt de eventuella skillnaderna i straffen och vad dessa 

kan bero på.  

 R. W. Connell är en amerikansk professor i sociologi som studerat 

manlighet i sin bok Maskuliniteter. Han tar upp både det biologiska och det sociala som 

berör män och manlighet. Han belyser även maktaspekten inom gruppen män så som de 

los Reyes gör inom kvinnogruppen och etniska grupper. Connell anser att genus är en 

utav de mest betydande faktorerna i sociala relationer. Hur manlighet och kvinnlighet 

visar sig i dessa relationer är en process och inte en bestämd faktor och en utav de 

viktigaste faktorerna i genusrelationer är makt – underordningen av kvinnor och 

överordningen av män.93 Även inom mansgruppen – som inom kvinnogrupper de los 

Reyes talar om – finns det olika maskuliniteter som även de följer en över- och 

underordning och består utav genusrelationer mellan männen. Den hegemoniska 

mannen är inte alltid densamma utan ändras utifrån olika villkor. Det som styr synen på 

och villkoren för den hegemoniska mannen är ”Det framgångsrika hävdandet av 

auktoritet”.94 Connell hävdar vidare att ”det finns antagligen få män som rigoröst 

praktiserar det hegemoniska mönstret”.95 Han påstår att trots att inte alla män faller 

inom ramarna för den hegemoniska mannen så använder de sig utav överordningen över 

kvinnor. Det är de inre relationerna inom mansgruppen som är betydande för denna 

studie. Dessa relationer – maktrelationer – kommer till uttryck och syns genom stånden 

och statusen dessa medför. Det är efter denna maktrelation som analysen av materialet 

kommer gå efter liksom de los Reyes teori.  

 

                                                 
92 de los Reyes, 2004, 203.  
93 Connell, 1999, 96f 
94 Connell, 1999, 101.  
95 Connell, 1999, 103.  
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8 Resultat 

De tidigare forskarna presenterar sitt material källmaterial övergripande, med undantag 

för Lennartsson som även hon delger sig utav sina källor ordagrant. Jag anser att det är 

bättre att konkret visa vad det står genom citering än att sammanfatta innehållet.  

  I det domstolsmaterial som denna uppsats behandlar kan framställandet 

av mannen te sig från första början som ganska rättfram; han har begått ett brott som 

han får böta. Hur ser det då ut om man tittar närmre? 

 Utav de 1001 nedtecknade mål och noteringar var 28 st. av dem 

sedlighetsmål, med dömande domar i 23 utav dem, det vill säga 2,3 % utav alla 

nedtecknade mål berör sedlighet under denna period på nio år. Då det i dessa 1001 mål 

ingår även små noteringar om böter som blir betalda kan man anta att rätten var 

noggrann och alla sedlighetsmåls som anmäldes nedtecknades. Säger detta att folk inte 

begick så många sexuella brott i Gävle under denna period? Eller anmäldes kanske inte 

alla brott? Hur stort är mörkertalet gällande sedlighetsbrott under denna period? Med 

tanke på att sexuella förbindelser mellan en man och en kvinna allt som oftast ledde till 

en graviditet, och därmed frågor om graviditeten och vem som var barnets far, kan man 

diskutera varför inte fler brott blev anmälda i så fall. Eller kanske var det så att de flesta 

faktiskt höll på sig? Eller var de skickliga på att komma undan? Dessa är frågor som är 

väldigt svåra att svara på, det går endast att spekulera. Med tanke på att både kyrkan och 

staten hade det i sitt intresse att kontrollera människors sexuella förbindelser utanför 

äktenskapet och det faktum att det inte var så många sedlighetsmål om man ser till det 

totala antalet nedtecknade mål kan man diskutera varför sedlighetsmålen var så få. 

Lennartsson påvisar i sin avhandling en del forskares siffror rörande sedlighetsmål 

under deras undersökningsområden. Thunander, Taussi Sjöberg och Andersson, alla 

nämnda i denna uppsats tidigare forskningsavsnitt, visar på betydligt högre siffror än 

vad denna undersökning visar. Thunanders undersökning om sexualbrotten i 

Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län visar på att 30-40% utav alla mål var 

sedlighetsmål mellan 1620-1710. Taussi Sjöbergs undersökning om Njurunda 

inkluderar även alla civilmål, vilka också är inräknade i denna uppsats, och får fram 11 

% under 1600-talets mitt samt 2-3% under 1600-talets slut. Anderssons undersökning 

om Askers härad får fram 29 % mellan 1645-1649 samt 17-18% under 1721-1725. 

Lennartssons undersökning om Småland får fram att mellan 1650-1655 bestod 13 % 
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utav alla mål sedlighetsmål och mellan 1692-1694 var de endast 6,4 %.96 Ändå inte så 

låga siffror som framkommer i denna uppsats vilket leder till frågan: varför? Varför var 

antalet sedlighetsmål så låga i Gävle under denna tid jämfört med liknande 

undersökningar i andra områden? Detta går inte att svara på helt utan bara att spekulera 

om och kan med fördel användas i en annan undersökning.  

 Utav de anmälda sedlighetsmålen i Gävle fördelades de så här per år: 

 

Tabell 1. Antal anmälda och nedtecknade sedlighetsmål i Gävle per år. 

År Antal sedlighetsmål 

1631 0  

1632 5 

1633 3 

1634 3  

1635 5  

1636 4  

1637 5  

1638 2 

1639 0  

Källa: Gävle stads dombok., 1631-1639.  

 

Dessa brott är uppdelade på hor, lägersmål och mökränkning, även ett fall gällande 

incest nämns.97 En man vid namn Elias blir dömd för både lägersmål och hor (utöver en 

massa andra brott han begick). I vissa mål anklagas mannen först för lägersmål men blir 

sedan dömd för mökränkning. Eftersom vissa män blir dömda för lägersmål så innebär 

det att rätten får reda på ifall kvinnan är besoven sedan innan eller inte samt att kvinnans 

ära inte kränktes. I fallen rörande lägersmål kan man anta att kvinnan anses medskyldig 

men får inte betala böter. Emellertid kan man utläsa att mökränkning är allvarligare än 

lägersmål i de fall där målet anmäls som lägersmål men mannen sedan döms för 

mökränkning. Användandet av benämningen lägersmål i dessa fall indikerar att kvinnan 

                                                 
96 Thunander 1992, Lennartsson 1999. 
97 Hor – en gift man/kvinna har sexuellt umgänge med någon som inte är dess make/maka. Lägersmål – 

sexuellt umgänge mellan ogifta. Mökränkning – en kvinnas sexuella ära blev kränkt, oskuld eller inte. Se 

Sundin, 1992, Strahl, 1952 samt Lennartsson 1999.  
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hade haft sexuellt umgänge innan men ansågs ändå vara oskuldsfull, därav domen 

mökränkning; mannen kränkte kvinnans ära.  

 Domarna de dömda männen fick är uppdelade så här: 

 

Tabell. 2. Hur de olika sedlighetsmålen med dömda män är uppdelade. 

Hor 4 

Lägersmål 14 

Mökränkning 4 

Incest 1 

Källa: Gävle stads dombok 1631-1639.  

 

 Oavsett hur många sedlighetsbrott som begicks och nedtecknades och 

varför eller varför inte det är fler är inte fokusen i denna analys utan mannen. Hur 

framställs mannen? Vilka slags män var det som begick sedlighetsbrott och behandlades 

alla män lika inför lika brott?  

 Något som är viktigt för både män och kvinnor är att deras civilstånd 

nämns, de nämns i varje mål samt deras stånd, eller sociala status, var viktiga att nämna. 

Emedan män aldrig benämns med ord som ”kona”, vilket kvinnorna benämns som i 

vissa fall där det framkommer att hon sedan tidigare redan har oäkta barn eller har legat 

med en man och därmed är en ”återfallsförbrytare”, verkar det vara av yttersta vikt att 

benämna männens stånd, i kvinnans fall nämns även hennes yrke om hon hade något, 

oftast benämns hon då som en ogift piga. Kvinnor i denna tid var oftast anställda som 

pigor vilket innebar att de antingen arbetade i sina egna hem eller var anställd på annan 

plats. Änkor kunde ta över deras avlidna mäns arbete om det ansågs lämpligt men 

änkorna benämns ändå bara som änkor. Ifall männen hade barn utanför äktenskapet 

sedan tidigare benämns det i vilket fall som helst inte i målen vilket också väcker frågor.  

 Åsa Karlsson Sjögren nämner i sin avhandling att utav alla sedlighetsmål 

är det endast två kvinnor som blir representerade; en utav sin far, den andra utav sin 

styvfar. Jag har däremot funnit att sex kvinnor blev representerade; tre utav sina fäder, 

en utav sin styvfar, en utav borgmästare Jahan Ollson samt en utav sin husbonde.98 Utav 

alla nämnda i dessa mål bestod de dömda till största delen utav ogifta karlar och ogifta 

pigor. Endast fyra borgarmän döms samt tre hantverkare, som även de var män, och 

                                                 
98 Gävle stads dombok, 47, 65, 79, 136, 145, 170.  
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kvinnor benämns som en kona i sex utav fallen. Utav detta kan man utläsa att det var 

folk från de lägre stånden som oftast begick sedlighetsbrott. Eller i alla fall blev 

anmälda till rådstugurätten för det. Brottsparternas benämning delas upp så här: 

 

Tabell. 3. Vilka som begått brotten och hur de benämns 

Benämning Antal 

Bonde 1 

Borgare 4 

Borgardotter 2 

Borgarson 1 

Dräng 1 

Hantverkare 3 

Husbonde 1 

Kona 7 

Mästerman 1 

Ogift karl 10 

Piga 10 

Profos99 1 

Soldat 2 

Änka 4 

Källa: Gävle stads dombok 1631-1639.  

 

8.1 Lägersmål och mökränkning 

Lägersmål är de fall där mannen och kvinnan inte lovat varandra äktenskap men legat 

med varandra i alla fall och kvinnans ära inte kränkts. I fallen där mannen döms för 

mökränkning handlar det inte endast, som nämnt innan, om ifall kvinnan är sexuellt 

orörd eller inte. Det handlar mer om att ha kränkt kvinnan, hennes ära, inte hennes 

kropp, något som Karlsson Sjöberg inte tar i beaktning när hon nämner att ”mannen var 

ytterst ansvarig, åtminstone om kvinnan var oskuld”.100 I de fall som berör lägersmål 

och mökränkning är böterna 40 mark enligt 3 kap under Giftermålsbalken i Konung 

                                                 
99 Profos – Rättstjänare vid militärt förband. Söderwall, 1953, 621. 
100 Karlsson Sjöberg, 1998, 193.  
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Magnus Erikssons Stadslag.101 Jag har funnit i litteraturen att valutan som var norm 

under denna tid var daler och inte mark.102 Däremot så nedtecknades böterna i 

protokollen som mark och inte daler. Detta kan bero på att samma valuta inte brukades i 

hela Sverige och att valuta under denna tid var svårberäknad.  

 Vad som var nedtecknat om målen skiljde sig åt beroende på vad som 

framkom under rättegången. Ju mer information som lades fram, desto mer skrevs ner. 

Ett förhållandevis okomplicerat lägersmål-mål kunde se ut såhär: 

 

 Samma dag framkallades Lars Larson Uhne Skräddare må vilken 

 anklagades att emedan han ogift var haver han belägrat en borgardotter, 

 Anders Jacobsons, vilken heter Karin. Dessa båda vore ogifta. Då bekände 

 de båda att de varann inte äktenskap lovat hade, ty fälldes han till det 

 3 kap Gift B. och i Arvs B 13 kap till 40 mark, henne dock hjälpa till att 

 uppföda barnet.103 

 

Ingen utav parterna ville ha varandra och han blev dömd till böter men också till att 

hjälpa till att föda upp barnet, vilket inte är fallet i ett liknande mål rörande lägersmål: 

  

 Samma dag framkallades en ogift karl Jacob i gropen vilken haver 

 belägrat en ogift piga, Ingre Perdotter, barnfödd här uti staden, vilka 

 ingendera begärde varann. Därför sakfälldes till det 3§ i Gift. B. 40  

 mark.104 

 

Här är det samma som fallet ovan; två ogifta som inte ville ha varandra. Sedlighetsmål 

anmäldes sällan om inte ett barn blivit till vilket är det yttersta beviset för att de legat 

med varandra.105 Om det fanns vittnen som tagit de båda tu på bar gärning så kunde de 

anmälas men då skulle också vittnen höras. Så att utgå från att ett barn har avlats i ett 

fall utan vittnen är logiskt. Trots att det då borde ha avlats barn i båda dessa fall är det 

bara i det ena fallet mannen döms till att hjälpa till med barnet. Om man tittar på de 

inblandade så gäller det första fallet skräddaren Lars som belägrat borgardottern Karin, 

                                                 
101 Konung Magnus Erikssons Stadslag benämns som SL. i protokollen och framöver även i denna text.  
102 Se till exempel Sundin, 1992 samt Lennartsson 1999.  
103 Gävle stads dombok, 47, 1632-05-25.  
104 Gävle stads dombok, 97, 1634-08-18.  
105 Sundin, 1992, 132.  
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representerad utav sin fader Anders Jacobson. Då hantverkare ingår i borgarståndet men 

har lägre status än, till exempel, en handelsman och Anders benämns som borgare men 

Lars som skräddare kan man utgå ifrån att de inte hade samma status, Anders var den 

som innehade högst status utav de båda.106 I det andra fallet är det en ogift karl Jacob 

och en ogift piga Ingre. Det framkommer inte vilket yrke Jacob innehar men väl Ingres. 

Det som skiljer dessa båda fallen åt är vilka de inblandade är, de innehar olika stånd och 

därmed olika materiell status. Mannen bär det rättsliga ansvaret på grund utav att han är 

myndig. Oavsett stånd får Lars och Jacob böta 40 mark enligt 3 kap. i Gift B. SL.107 Det 

som går att utläsa från dessa två mål är att det inte bara skiljer sig åt mellan kvinnornas 

stånd utan även männens. Kan det vara så att eftersom Jacob är befattningslös och 

kanske endast dagarbetade, då hans yrke inte benämns, och på så sätt skulle han inte 

kunna hjälpa till med barnet och därför slapp han det? Eller var det så att eftersom Lars 

tillhörde ett högre stånd att han skulle ta sitt ansvar som ansedd man och hjälpa till med 

barnet? Detta går däremot inte att utläsa från domboksmaterialet.  

 Två andra fall som liknar varandra och som berör förlikning i samband 

med mökränkning utav en änka108 samt lägersmål är dessa: 

 

 Samma dag anklagades en ogift borgare Brynell Hanson att han besovit 

 haver en änka, Cicilia benämnd, och avlat med henne ett barn. Då frågades 

 om de varandra lovat äktenskap därtill han nekade och hon jakade. Då 

 stod han därpå att han ingalunde begär eller henne vilja hava utan tillbjöd 

 henne uti förlikning 20 daler, vilka hon och tog och gav sig därmed 

 tillfreds. Då fälldes han till 3 kap. uti Gift. SL. till 40 mark, böte 40 mark 

 för mökränkning.109 

 

 Samma dag anklagade Jacob Erson Landssens Profos110 en ung karl Oll 

 Ollofson en, ogift person, vilken haver belägrat hans dotter, en ogift piga, 

 och nu inte ville äkta henne. R111, sakfälldes efter det 3 kap. i Gift B. – 

                                                 
106 Rystad, 1977, 112.  
107 SL – Stadslagen.  
108 Det var möjligt för en man att bli dömd för mökränkning trots att han besov en änka som redan var 

besoven, mannen kränkte kvinnan. Se Lennartsson, 1999 samt Lennartsson, 2009. 
109 Gävle stads dombok, 60, 1632-12-17.  
110 Profos – Rättstjänare vid militärt förband. Söderwall, 1953, 621. 
111 Resolutio, resolution. Gävle stads dombok, 1982, 19.  
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 40 mark och förlika henne sedan efter det 13 kap. i Arvs B. som det lyder. 

 Löftesman för 40 mark, Brodde Personn. I förlikning lovade han henne 20

 daler.112 

 

I det första fallet är kvinnan myndig och representerade därför sig själv. Att hon ville 

gifta sig men inte han och han därför erbjöd en förlikning visar på två saker; dels att hon 

kunde säga till om något och dels att mannen kunde betala sin väg ut. I dessa fall där 

kvinnorna ville gifta sig var männen tvungna att betala genom en förlikning, utöver 

böterna. Utifrån detta kan man utläsa att trots att mannen inte var bunden till kvinnan 

han belägrat var han ändå skyldig att ersätta henne och hennes familj för det han gjort 

mot henne utöver böterna.113 I det andra fallet framkommer det inte lika tydligt att ett 

löfte om äktenskap framkommit och dragits tillbaka men om man ser till formuleringen 

kan man tolka det som att Oll inte längre ville gifta sig med Jacobs dotter och detta kan 

ha varit hela anledningen till att Jacob anmälde Oll. Det faktum att det bara är Oll samt 

Jacob, som representerade sin dotter – som inte ens benämns vid namn – som nämns 

lägger fokusen helt på de båda männen. Här är det männens stånd som är mer i fokus. I 

det första fallet med Brynell och Cicilia framkommer inte Cicilias stånd mer än att hon 

är änka och därmed är myndig och kan representera sig själv. Brynell benämns som en 

borgare och hade antagligen pengar nog för att kunna förlika Cicilia ut ur hennes 

giftastankar. I fallet med Profossen Jacob, hans dotter och den ogifta personen Oll är det 

en lägre stående man som besovit en högre stående mans dotter. Oll måste förlika Jacob 

och även en löftesman utses, Brodde, så att böterna säkert betalas. Den materiella 

aspekten är återigen synlig. I fallet mellan Profossen Jacob och den ogifte personen Oll 

är maktförhållandet tydligt mellan dessa båda män; Profossen tillhör ett högre stånd och 

har därmed makten och Oll måste sona för sitt brott.  

 Det som Lindstedt Cronberg belyser i sin avhandling att det föddes många 

oäkta barn på grund utav kriget är inte lika synligt under denna tid i Gävle. Det är endast 

två soldater som nämns i dessa 28 fall. Detta beror på dels att min studie avhandlar en 

annan tid och plats samt att jag inte fokuserar på barnen som föds under denna tid utan 

endast sedlighetsbrotten. Dock borde det synas fler soldater en endast två då Lindstedt 

                                                 
112 Gävle stads dombok, 66, 1633-01-22.  
113 Sundin, 1992, 128.  
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Cronberg kommer fram till att i 33 % utav lönskalägesfallen hade barnets far militär 

anknytning. I denna studie är det 7, 5 %.114 

 Lennartsson visar i sin studie att synen på utomäktenskaplig sexuell 

aktivitet ändrades under senare halvan utav 1600-talet och med det försvann 

mökränskningsbegreppet. Kvinnan blev även hon tvungen att betala böter vilket visar 

på att även kvinnan blev rättsligt ansvarig för sin sexualitet. Däremot fick hon svårare 

att bevisa om hon blivit lovad äktenskap eller inte, något som inte är fallet i nästa 

kategori.115 

 

8.2 Lägersmål och löfte om äktenskap 

Bara för att man lovat varandra äktenskap innebar det inte att man fick ligga med 

varandra, det klassades som lägersmål ändå. Dock så skiljer sig straffen åt betydligt mer 

i de fall där parterna innan eller efter händelsen lovat att äkta varandra:  

 

 Samma dag framkalladesen ogift karl, Per Spårre, vilken haft lägersmål 

 med en kona, Kirstin Jacobsdotter, barnfödd i Norrbotten i Skälete, vilken 

 oäkta barn haver med en ogift karl, Erick Grijs, och nu med denne Per 

 Spårre 2 oäkta barn. Därpå frågades dem om de varann äktenskap lovat 

 haver, det de båda jakade och det betygade Capelans zedell för att hon 

 måste intagas i kyrkan haver han det lovat hos benämnde Capelan116 Herr 

 Sten. Därmed tillade hon honom att benämnde Peer Sporre skulle hava 

 Givit henne kvicksilver i bröd att äta när hon gick med hans andra barn. 

 Då tog hon samma bröd och bet däruti. Sedan tog hon det ur munnen och 

 åt inte mer av. Då frågades henne vem sett det hade, svarade hon ingen 

 utom hon allena. Då frågades dem om hon ville hava honom. Sade hon 

 nej, sammalunda han henne. R. Böte som lag förmå 6 mark. Om deras 

 äktenskap skjutes till prästerskapet men konan förvisas staden och om han 

 inte uti skatt betala skall han förvisas staden. Och för lägersmål 9 mark.

 Och därmed förmanas att han förlikar sig väl med sina grannar efter de

 över honom högeligen klaga. Böte 6 mark – 9 mark för lägersmål.117 

                                                 
114 Lindstedt Cronberg, 1997, 132.  
115 Lennartsson, 1999, 286.  
116 Lägre stående form av präst. 
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De båda hade lovat varandra äktenskap, något som skjuts åt domkapitlet, de ville dock 

inte ha varandra vilket med största sannolikhet beror på att han försökte förgifta henne 

med kvicksilver i brödet. Deras blivande äktenskap blev därmed en sak för kyrkan att ta 

hand om. Det framgår inte vad de 6 marken i böter är för, troligast till biskopen för att 

de legat med varandra innan äktenskapet.118 De 9 marken var för lägersmål och de båda 

skulle förvisas från staden om de inte gifte sig. Att förvisas från staden är något som står 

skrivet i 3 kap. i GB. men det är endast i detta och två mål till som det tydligt skrivs ut 

att någon döms till att förvisas från staden. Detta kan indikera på att det antingen är 

underförstått att de båda förvisas eller så inkluderade man endast böterna i domen. 

Han skulle även förlika sig med sina grannar eftersom de hade klagat på honom. Ett 

annat mål som också tar upp förlikning och lägersmål är detta: 

 

 Samma dag anklagade Befallningsmannen Måns Skräddare för 

 lönskaläge med en ogift piga, Anna Nilsdotter, barnfödd här uti staden. R. 

 Uppskjutes därtill pigan kommer tillstädes. Men därhos skall avsagt bliva 

 att ingen må sitta uti gården allena med sin hushållerska utan antingen 

 gifta sig eller hyra in sig hos ärligt folk.119 

 

Återkommer 1634-11-05: 

 

 Måns Skräddare för lönskeläger bliver bot halva mindre 20 mark efter det 

 benämnde Måns tager henne till äkta. Tillgivna sak 20 mark.120 

 

Dessa båda fall behandlar båda brottet lägersmål121 men medan Måns fick betala hälften 

av böterna, 20 mark, för att han lovat att gifta sig med Anna så fick Per betala 6 mark 

samt 9 mark för lönskaläge trots att de båda också skulle gifta sig. Detta kan ha att göra 

med att en präst redan gett sitt vittnesmål till att Per och Kirstin lovat äkta varandra och 

det därför var mer troligt att de skulle gifta sig. Återigen skiljer människorna sig åt när 

                                                                                                                                               
117 Gävle stads dombok, 67, 1633-02-11.  
118 Sundin, 1992, 129.  
119 Gävle stads dombok, 89, 1634-04-18.  
120 Gävle stads dombok, 104, 1634-11-05 
121 Lägersmål benämns ibland som lönskaläger – ”lägersmål mellan ogifta personer” Söderwall, 1953, 

815.  
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det gäller stånd och status. Per var en ogift karl som begick lägersmål med Kirstin som 

redan hade två oäkta barn med en annan man. Innebar det då att Pers straff mildrades 

för att Kirstin redan var ”fördärvad”? Måns och Anna begick också lägersmål, som 

benämns som lönskaläge, men Måns fick betala 20 mark, hälften av den ursprungliga 

boten på 40 mark, vilket Jon Jonson Stubbe fick betala när han begick lägersmål med 

pigan Brita Clemensdotter trots att de begärde att få äkta varandra: 

 

 Samma dag anklagades en ogift karl, Jon Jonson stubbe, att han haver 

 belägrat en ogift piga, Brita Clemetsdotter barnfödd i Elfkarby, för 

 lönskaläger – 40 mark. Dock begärde de varandra till äkta, utan efter det 

 12 kap. i Gift B.122 

 

Alla dessa tre fall har en sak gemensamt; de inblandade hade lovat att äkta varandra. 

Däremot skiljer sig böterna och villkoren åt mellan dessa tre fall. I det första fallet med 

Per och Kirstin är Per en ogift karl och Kirstin en kona med två oäkta barn, ett redan 

innan hon träffade Per och Kirstin fick representera sig själv. Måns var en ogift 

skräddare som besov den ogifta pigan Anna. Detta mål skjuts upp till dess att Anna kan 

närvara vilket visar på att Anna också fick representera sig själv. I det sistnämnda fallet 

är det den ogifta karlen Jon som besov den ogifta pigan Brita och även hon fick 

representera sig själv. Utav dessa är det bara Måns som benämns med yrke. Dock är 

skillnaderna på böterna mellan dessa tre mål stora, från 9 mark till fulla 40 mark, trots 

att paren i alla tre mål lovade att äkta varandra. Detta kan bero på att eftersom det i Pers 

fall fanns en präst som vittne till deras trolovning sågs Per och Kirstin som trolovade 

och Per fick därmed böta mindre än Måns och Jon som efter det att de legat med 

varandra lovade att de skulle gifta sig med varandra, Måns och Anna tidigare än Jon och 

Brita.123 

 Par som var trolovade straffades mycket mildare än par som lovade att 

gifta sig med varandra efter själva akten under denna tid vilket man ser i Pers fall. Dock 

ser man en skillnad mellan de två sista målen där Måns fick betala hälften av boten och 

Jon fick betala fulla 40 mark. Per fick en mildare bot för att de lovade varandra 

                                                 
122 Gävle stads dombok, 186, 1637-02-13. Då 12 kap i giftermålsbalken behandlar fördelningen av 

barnens fädernearv om modern gifte om sig, vilket inte är fallet i detta mål, så kan inte domen haft 

tillämpning i detta mål. Man kan ju fråga sig varför det skrevs ned. 
123 Lennartsson, 1999, 285.  
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äktenskap innan sängliggningen. Trots att både Måns och Jon lovade att äkta Anna och 

Brita fick de böta olika. Lennartsson visar att det även här sker en föränding under 

1600-talets senare hälft, att trolovade par som hade sex innan äktenskapet sällan 

bestraffades.124 Detta antyder att en mildare ton gentemot par som lovat varandra 

äktenskap innan och efter sängliggningen kommer till syns.  

  

8.3 Incest 

Incestfallet visar hur allvarligt man såg på släktskap då parterna enligt dagens mått inte 

var släkt. Idag så innebär incest att man har sexuellt umgänge med någon man är 

besläktad med på nära håll, till exempel en kusin. Under 1600-talet såg de släktskap på 

ett annat sätt. Hade en man samlag med sin farbrors hustru, som han enligt våra mått 

inte är släkt med, ansågs det vara incest och skamligt enligt det 18 kap i tredje Mose 

bok.125 I detta fall var mannens far och kvinnans före detta svärfar/svärmor halvsyskon 

då de hade samma mor: 

 

 Samma dag framkallades en karl Erick Person ogift, vilken haver belägrat 

 en änka, Hustru Kirstinn, som haft haver tillförende Erick Persons faders 

 syskone barn till man. Dock var Erick Persons fader och hustru Kirstins 

 man126 halvsyskon nämligen båda av modern men icke av en fader. 

 Rättens mening är att han icke kan frias för det 20 kap. Leviticus127 ej 

 heller haver man världslig stadga härom, därför skjutes denne saken.128 

 

Detta fall förs vidare, troligast till domkapitlet då de säger sig inte ha ”världslig stadga 

härom”. Det faktum att det i målet benämns att ”han icke kan frias” påvisar än en gång 

mannens ansvar.129 Varför dömdes inte hon? Eller var det underförstått? Då det i de 

kommande fallen om hor skrivs ut om de båda döms kan man anta att så även skulle 

vara fallet i detta incestfall om även kvinnan dömts. I detta fall benämns Erick som en 

ogift karl och Kirstinn som en änka, han verkar vara befattningslös och Kirstins 

                                                 
124 Lennartsson, 1999, 286.  
125 19 kap, tredje Mosebok, Web.  
126 Notis i domboken om att det rör sig om en felskrivning, bör vara svärfar eller svärmor.  
127 Leviticus – Tredje Mosebok.  
128 Gävle stads dombok, 67, 1633-02-11.  
129 Tredje Mosebok, 20 kap, Web.  
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äktenskapliga status går före hennes yrke om hon hade något, i så fall hennes 

bortgångna mans arbete. Som i de tidigare fallen får mannen ta det rättsliga ansvaret.  

 

8.4 Hor 

Hor innebar att en gift och en ogift hade sexuellt umgänge. I de fall som är nedskrivna i 

denna dombok är det endast männen som är gifta. När det gäller fallen med hor är dessa 

fallen de som det skrevs mest om. Två utav dessa är korta noteringar och kommer därför 

nedtecknas ordagrant: 

 

 Samma dag anklagades en gifter man denna stadens invånare och 

 Kopparslagare, vilken heter Anders Kopparslagare och haver haft 

 lägersmål med en kona Karin Bendtsdotter, barnfödd i Walbo i 

 Åsbyggeby. Samma kona haver haft ett oäkta barn och nu ett till med 

 denne benämnde Anders. Tillfrågades om han sådant erkände sig vare, 

 vilket han bekände och bad om nåder. R:o130 Rätten kan inte befria deras 

 liv efter det 19 C. Levit131. 80 mark.132 

 

De båda dömdes till döden men det faktum att en bot på 80 mark skrivs ner påvisar att 

deras liv faktiskt skonades och att de fick böta istället. Som nämnt innan dömdes 

samtliga i horsmål till döden men att straffet sedan mildrades till böter i hovrätten där 

den gifta parten fick betala mest, oavsett om det var en man eller en kvinna. Eftersom 

det inte framgår att Karin fick böta får jag anta att endast Anders fick böta. Vad hände 

då med Karin? Slapp hon ifrån ett straff? Eller var det underförstått att även hon skulle 

böta trots att hennes straff inte skrivs ut som i de andra målen? Så som Anders benämns 

i målet verkar han ha varit en framstående invånare av staden och en slags besvikelse 

lyser igenom, att en framstående, gift kopparslagare har vart otrogen med en kvinna! Att 

denna kvinna sedan var en kona och redan hade ett oäkta barn hjälpte nog inte honom. 

Det är återigen viktigt att nämna att Karin redan innan legat med någon och fått barn, 

som för att visa att hon var en fördärvad kvinna. Kan detta påverkat Anders mildrade 

straff? Hade han blivit hårdare dömt om han kränkt en mö? Att han erkände och bad om 

                                                 
130 Resolutio, Gävle stads dombok, 19.  
131 Bör vara 20 kap. då 19 kap. rör helighetsreglerna för israeliterna.  
132 Gävle stads dombok, 210f, 1637-10-09.  
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nåd visar på att han visar ånger för det han gjort och kan vara en av orsakerna till att han 

fick mildrat straff vilket inte är fallet i nästa mål: 

 

 Samma dag framkallades en lybisk köpman, Hans Benich benämnd, 

 vilken haver belägrat en ogift kona Margareta Andersdotter, barnfödd i 

 Uma socken i Österbotten. Samma Margareta haver tillförnde haft ett 

 oäkta barn med en båtsman. R. Efter det 19 kap. Leviticus. Den som etc. 

 Dock hemställes till den konungslige etc.133 

 

I detta fall är det inte nedskrivet att den lybiska köpmannen Hans skulle vart gift men då 

konan Margareta benämns som ogift och de döms enligt 20 kap. – att det är 19 kap. som 

skrivs ner är troligast en felskrivning, se tidigare notis – så rör det sig om hor och det 

var Hans som var gift. I detta fall framgår det inte vem som döms men det borde vara 

båda två enligt lag. Även detta fall skickas vidare till den kungliga hovrätten. Det är 

också viktigt att även här nämna att kvinnan var en kona som redan legat med en man, 

och hade ett oäkta barn. I det första fallet med Anders och Karin framgår det genast att 

deras dom mildras till böter men inte i detta fall. Varför inte då? Vad det för att Hans 

inte bad om nåd? Båda kvinnorna var ju konor med oäkta barn så de kan inte ha 

påverkat utgången. Båda männen var även borgare så deras stånd borde inte heller ha 

påverkat utgången. I fallen med hor verkar det vara brottets allvarliga natur och hur 

mannen för sig i fokus och inte lika mycket vilka inblandade är.  

 I ett annat fall rörande hor är det hustrun Elin Håkansdotter som anklagar 

sin man Nils Jacobsson för att sedan några år tillbaka övergivit henne och varit uti en 

annan gård och belägrat en kona, Elin Larsdotter. Elin Larsdotter hade sedan tidigare ett 

oäkta barn med en ogift soldat, Erick Joonson. Nils tillfrågades varför han övergivit sin 

fru varpå han svarade att hon drog sig undan honom, varit bitter mot honom och hållit 

undan det hon ärvt av sin förra man för honom. På detta svarade Hustru Elin att hon 

gömt det hon ärvt hos sina grannar för att Nils skulle lagt det på ”öl och andra 

drycker”.134 Hustru Elin lade även fram en skrift är hon anklagade Nils för att ha varit 

tyranniskt och slagit henne ”både blodig och blå”135, något som två vittnen hörs om; 

Hustru Kirstin Peer Simonsons och Hustru Kirstin Jöns Larsons, vilket de båda 

                                                 
133 Gävle stads dombok, 195f, 1637-04-15.  
134 Gävle stads dombok, 130, 1635-05-06.  
135 Gävle stads dombok, 130, 1635-05-06. 
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intygade, även att Nils ska ha slagit Hustru Elin så att hon fått missfall, något som rätten 

inte kunde bevisa. Det tillfrågades även om hur Hustru Elin varit mot sin förra man där 

de kommer fram till att trots att Hustru Elin ansågs ”styv är uti sinnet”136 var hon trogen 

och god mot sin förra man och har skött sina sysslor. Hustru Elin tillfrågades om hon 

ville ha Nils om han benådades vilket hon svarade nej på. Rätten bedömde att eftersom 

Nils inte var skild vid tillfället där han belägrade konan Elin Larsdotter och att hon 

väntade hans barn kan de inte befria deras liv. De dömdes därför enligt 20 kap. i 

Leviticus. Hela ärendet sköts däremot vidare till den kungliga hovrätten.  

 Även i detta fall var den gifta parten en man. Nils försökte dock skylla 

hela händelsen på att hans fru inte var god mot honom, att hon stötte bort honom. Han 

bad inte om nåd som Anders gjorde och det framgår inte heller om Nils och Elins straff 

mildrades. Detta är däremot det enda fallet där hustrun anklagar sin man för otrohet. I 

de andra fallen framgår det inte vem som anklagar.  

 

 

8.5 Den normbrytande tjuven och soldaten Elias 

Ett fall i denna dombok tar upp en man vid namn Elias Brun som begår både lägersmål 

och hor under sina upptåg. Det börjar med att Elias rymmer från en anställning hos 

bonden Nils. När Nils letar efter Elias framkommer det att Elias friat till en änka i byn 

han rymde till trots att han är gift. När kaptenen i byn fick reda på detta uttryckte han att 

”Gud bevare mig från honom!”.137 När Elias blir funnen så rymmer han med sin hustrus 

hjälp. Han rymde till Torgstuna där han friade och bedrog ännu en änka till att ge 

honom ”mycket av sitt goda”138 som han tog med sig till sin hustru som de båda tog 

med till Stockholm. Från Stockholm begav de sig tillbaka till Gävle och därifrån reste 

Elias vidare till Gränbo där han återigen började fria till ännu en änka och bedrog henne 

så att hon tog allt hon kunde lasta på två hästar och sitt minsta barn och följde med 

honom till Norge. När han skulle över Tunaälven blev han fasttagen för att ha belägrat 

en bondedotter men han rymde med sin änka som inte kunde överge honom. När de 

reste från Norge tillbaka till Sverige och Elias stal en häst tröttnade änkan på alla hans 

                                                 
136 Gävle stads dombok, 130, 1635-05-06.  
137 Gävle stads dombok, 148, 1635-08-19.  
138 Gävle stads dombok, 148, 1635-08-19. 
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”skälmske gärningar”.139 Elias hade även tagit slut på alla hennes tillgångar så han 

skilde sig från henne. Elias stal ännu en häst och när han skulle stjäla hö tog en 

Gävleborgare honom på bar gärning och tog tillbaka honom till Gävle eftersom hans fru 

väntade där. Trots att Elias sattes i stadens fängelse ”med stora och starka järnbojor om 

båda benen”140 lyckades han återigen rymma. Hela hans ärende sköts upp till den 

kungliga hovrätten. Rörande Elias’ domar i sedlighetsmålen återkommer de nästan två 

år senare, 1637-06-21, där det står så här: 

 

1. Befinnes och denne Elias haft lägersmål med en ogift kona såsom därom 

rannsakat är av Welb. Landshövdingen i Västmanland såsom Hans Htz brev 

förmedlar att dom därpå ågånget är. 

2. Befinnes och denne Elias haft lägersmål och bedragit en änka i Hälsingland och 

rymt med henne av landet till Norge och sålunda övergivit sin äkta hustru fälldes 

Lev. 19 C. 141 

 

Denna Elias framställs som en tjuv, lögnare och bedragare vilka hans olika brott 

förkunnar. Kvinnorna i hans fall benämns inte med namn, endast som hans hustru, änka 

eller en bondedotter. Eftersom Elias är en otroligt brottslig människa som inte verkade 

ha några skrupler alls kan han ses som ett exempel på hur en man absolut inte skulle 

bete sig; inte ljuga, stjäla, bedra eller rymma från sitt arbete. Däremot kan man undra 

hur han lyckades bedra alla dessa änkor och ifall hans fru visste om allt han gjorde.  

  I alla dessa mål är det tydligt att män och kvinnor straffas olika. Även 

männen straffas olika beroende på vilka de själva var och vem kvinnan var. Detta är 

något som Andersson inte tar upp i sin avhandling. Andersson ser däremot att rätten 

kunde anlägga en tolerant syn gentemot utomäktenskapligt sexuellt umgänge vilket 

skulle kunna förklara hur de olika männen döms olika för varje brott.142 Hur eller varför 

olika män straffas olika för lika brott tar hon däremot inte upp men belyser att 

normsystemet luckras upp och ändras under hennes undersökningsperiod, 1645-1725.  

                                                 
139 Gävle stads dombok, 149, 1635-08-19.  
140 Gävle stads dombok, 149, 1635-08-19.  
141 Återigen borde det vara 20 kap. och inte 19 kap. Gävle stads dombok, 204f, 1637-06-21 
142 Andersson, 1998, 204.  
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9 Analys  

Under 1600-talet delades människorna in i fyra stånd och dess villkor beskrevs i 

hustavlan. Mellan dessa ständer rådde det strikta regler och relationerna mellan stånden 

och inom stånden byggde på makt. Efter reformationen skärptes reglerna kring sexuell 

otukt och efter 1608 hårdnade lagarna än mer. Kyrkan och statens inflytande över folket 

var tydlig och önskan om civil disciplinering var synlig genom lagar och kontroll. 

Mannen bar det huvudsakliga ansvaret för allt i samhället, även kvinnorna.  

 I denna analys kommer materialet att analyseras på ett djupare plan utifrån 

de teorier som presenterats tidigare.  

 

9.1 Den materiella aspekten 

Det Hartmann skriver om den materiella aspekten i förhållandet mellan män och 

kvinnor och mäns makt över kvinnor är synlig i jämförelsen mellan målen men inte på 

det sätt som Hartmann har lagt fram det; att kvinnan skulle vara offret. Dock är det 

endast kvinnans sexuella status som nämns då hon benämns som kona i vissa fall. I 

fallet med Ingre och Jacob är Ingre den utav de båda som har ett arbete, om man utgår 

ifrån att Jacob var befattningslös då hans yrke inte benämns. Det är hon som har det 

materiella övertaget då det är hon som har en fast inkomst och därmed ensam skall ta 

hand om barnet. I det första fallet är Karin förvisso en dotter till borgaren Anders och 

har således övertaget statusmässigt då Lars endast var en skräddare och därmed utav en 

lägre status. Dock säger det inget om Lars’ eller Anders’ materiella status då både en 

skräddare som en borgare kunde vara fattiga. Likväl skall Lars hjälpa till att föda upp 

barnet. Kan det bero på att det var Karins fader Anders som representerade Karin och 

därmed krävde det? Mycket möjligt då fäder oftast såg till sina döttrars bästa som nämnt 

innan.  

 I fallen gällande lägersmål och förlikning ser man också en skillnad 

mellan männen och kvinnorna. Den ogifta borgaren Brynell besov änkan Cicilia och 

hon påstår att han lovat henne äktenskap. I det andra fallet är det Profosen Jacob som 

anklagar den ogifta och unga Oll för att ha belägrat hans dotter, en ogift piga, och att Oll 

nu inte vill gifta sig med henne. I båda fallen förlikas kvinnan, i det sista fallet kvinnans 

far. Det som skiljer båda dessa fall åt är att Brynell var en borgare och Oll en ung, ogift 

karl och de båda behövde förlika kvinnan för det som de gjort. Den materiella statusen 
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är återigen synlig då det i fallet med Profosen Jacobs belägrade dotter var det även 

tvunget att utse en löftesman så att boten med säkerhet skulle kunna betalas.  

 I målen gällande lägersmål och trolovning verkar det återigen vara viktigt 

vilka de inblandade är och vilken status de innehar. I det första fallet gällande Per och 

Kirstin påpekas det först att Per är ogift och att Kirstin är en kona som redan har oäkta 

barn. Att Per sedan försökte förgifta Kirstin kan man tolka som att Per ville undkomma 

sitt löfte om giftermål till vilket pris som helst. Eftersom dessa båda inte verkar ha 

någon direkt hög status men att Per ändå undkommer med ganska ringa böter visar att 

vittnet till deras löfte om giftermål har stor betydelse, Kapellen herr Sten. Det andra 

målet med Måns Skräddare och pigan Anna visar samma tendenser som tidigare mål, de 

båda är inte utav någon hög status men boten mildras då de lovat att de ska gifta sig 

med varandra, endast 20 mark. I det sista fallet rörande lägersmål och trolovning får 

ogifta karlen Jon böta 40 mark, den fulla boten, trots att han och pigan Brita lovat att 

gifta sig med varandra precis som Måns och Anna. Gemensamt för dessa mål gällande 

den materiella statusen är att den är avgörande för hur parterna behandlas, benämns och 

döms: lägre status innebär strängare straff. I det första målet rörande Per och Kirstin är 

det Kapellens vittnesbörd om deras trolovning som verkar väga tyngst oavsett Pers och 

Kirstins materiella status. Måns var en skräddare och hade därmed en högre status än 

den ogifta karlen Jon och utifrån det kan man anta att det var orsaken till att Jon fick 

betala full böter och inte Måns, trots att deras fall är så lika. 

 I incestfallet är det utav yttersta vikt för brottets karaktär att belysa vilka 

parterna var. Erick verkar vara befattningslös och Kirstin var änka. Trots att deras status 

inte verkar ha någon betydelse för hur Erick döms verkar det vara viktigt att det skrevs 

ner. Då incest sågs som ett sådant allvarligt brott att han dömdes till döden faller inte 

fokusen på parterna utan brottet i sig. Likadant med brottet hor. I dessa mål framgår det 

lika tydligt vilken status parterna har men brottets allvarliga natur i kontrast med vilka 

de inblandade var är intressant. Alla döms enligt 20 kap. i tredje Mosebok och fallen 

skjuts vidare till hovrätten, med ett undantag. I fallet med kopparslagaren Anders verkar 

det vara extra tydligt att belysa att han var ”denna stadens invånare” och att han hade 

belägrat en kona som redan hade ett oäkta barn. Eftersom det i de andra horsmålen inte 

framkommer med en gång att deras brott mildras så som det gör i Anders mål kan man 

anta att det har att göra med, inte bara att han bad om nåd och därmed var ångerfull, 

utan vilken status han och Karin innehade. Kopparslagare var hantverkare och viktiga 
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för staden då koppar var en utav Gävles främsta handelsvaror. Därmed borde Anders 

varit högt aktad vilket man kan läsa sig till ur målets formulering. Att han belägrade en 

kona, som inte var från staden, verkar också viktigt att informera om. Anders materiella 

status som kopparslagare kan ha varit en av orsakerna till det förmildrade straffet. Fallen 

med den lybiska köpmannen Hans och konan Margareta och bonden Nils och konan 

Elin samt domen mot soldaten och tjuven Elias som nämner hans belägring av en kona 

visar på ett mönster; kvinnorna som dessa gifta män var otrogna med benämns som 

konor, både med och utan en notis om att de sedan tidigare har oäkta barn vilket är fallet 

i de tidigare nämna målen.  

 

9.2 Maktaspekten 

Scotts påstående att genus kan ge uttryck åt maktförhållanden och de los Reyes 

påstående om att män även kan stå under kvinnor gällande maktförhållanden är även 

dessa synliga i dessa fall. Även Connells uttalande om hierarkin inom mansgruppen är 

synlig. Trots att det är de dömda männen som bär det rättsliga ansvaret att betala böter 

för det brott de har begått tillsammans med en kvinna är det ändå vem kvinnan var och 

vad hon tidigare gjort sexuellt som verkar avgöra mannens dom och böter. I fallet med 

Karin och Lars är det Karin som tillhör ett högre stånd än Lars och hon representeras 

även utav sin fader borgaren. Detta innebar att Lars hade större krav på sig att göra rätt 

för sig vilket syns i och med att även han skall föda upp barnet enligt lag. Lars benämns 

även som skräddare. Det faktum att han har ett yrke och därmed har en fast inkomst och 

kan hjälpa till med barnet spelar också en roll. I Ingres och Jacobs fall är det Ingre som 

har en fast inkomst, inte Jacob, och därmed innehar hon ett högre stånd. Jacob blir inte 

dömd till att föda upp barnet så som Lars blev. Ingre representerade sig själv vilket 

också kunde innebära att hon inte kunde ställa liknande krav på Jacob så som Anders 

kanske kunde ställa på Lars. I båda dessa fall är det männen som får böta men vem 

kvinnan är avgör dessa böter. Extra tydligt blir det i fallet med Profossen Jacob och 

hans belägrade dotter. Då han åtnjuter en högre status än Oll verkar det ha varit extra 

viktigt att boten kunde betalas och därför utsågs en löftesman. Maktaspekten i dessa fall 

utgår från den sociala statusen, den som tillhör ett högre stånd är också den som får 

mildare straff och benämns synligt på ett annat sätt. Jämför hur kopparslagaren Anders 

framställs gentemot den lybiska köpmannen Hans. Trots att både köpmän och 

hantverkare ingick i ståndet borgare framställs Anders som en mycket mer framstående 
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man, troligast på grund utav att han var kopparslagare och det var ett viktigt arbete för 

staden. 

 I incestfallet samt fallen rörande hor är denna maktaspekt inte lika tydlig. 

Detta beror på att brottet i sig är så pass allvarligt att det inte går att bortse från. 

Däremot ges Hustru Elin ett val; att vilja behålla Nils om han benådas. Eftersom hon 

inte vill detta och Nils döms till döden kan man påstå att Hustru Elin fick en tilldelad 

makt över Nils’ dom, hon avgjorde hans öde. 

 

9.3 Genussystemet 

Hirdmans genussystem är synligt i dessa fall och den materiella aspekten samt 

maktaspekten kan sättas in i detta system. Ju högre stånd desto bättre anseende hade 

man. Som framgår i undersökningen var det mest folk utav de lägre stånden som begick 

dessa sexuella brott och inkluderade brottet en kvinna med en högre status än mannen 

syntes detta i domen. Tillhörde kvinnan ett högre stånd behandlades mannen därmed 

sämre. Detta gäller i huvudsak för männen. Hur männen dömdes och benämndes 

berodde även på kvinnans sexuella status som påvisat ovan. Ju lösaktigare kvinna, desto 

mildare straff. Teoretiskt sett kan man sätta in dessa båda faktorer på en skala och räkna 

in brottet, ju allvarligare brott desto mindre spelade statusen roll. Wetterbergs teori och 

påstående att man måste se till det historiskt specifika och behandla de handlande 

aktörerna som medvetna och bestämmande subjekt belyser hur komplex, men samtidigt 

enkel, relationen mellan män och kvinnor var. Kvinnans status verkar vara avgörande 

för hur männen får böta i alla fall men inte lika tydligt i fallen rörande hor. Något som 

verkar vara av vikt i dessa mål är att det i mannens fall fokuseras på hans yrkesmässiga 

status, hans civila status, istället för hans sexuella status. Det nämns inte en endaste 

gång ifall mannen legat innan. I kvinnans fall vinner hennes sexuella status i betydelse 

över hennes yrkesmässiga status då hennes sexuella status är tydlig i, inte bara de fall 

som benämner kvinnan som kona, utan också i domarna gällande lägersmål och 

mökränkning. Det som tydligast verkar avgöra mannens dom är just kvinnans sexuella 

status, bortsett från brotten hor och incest där brottets allvarliga natur ligger i fokus. 

Gaunts teori om kontrollen över mannen är tydlig genom samtliga fall. Det är mannen 

som straffas, det är hans ansvar, det är han som skall kontrolleras. Hur hårt han skall 

kontrolleras verkar bero på kvinnan han begått brottet med, utöver brottet i sig. 

Kvinnorna i dessa mål tilldelas en viss makt, som i Hustru Elins fall. Utifrån detta kan 
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man utläsa att trots att det var männen som bar det rättsliga ansvaret och ansvaret över 

kvinnorna var det ändå kvinnorna som avgjorde männens öde, kvinnan och vem hon var 

hade en informell makt över mannen.  

 Elias är ett exempel på hur män inte skulle bete sig och belyser därför de 

normer som fanns för mannen under denna tid. Mannen skulle inte stjäla, ljuga, rymma 

från sitt arbete eller bedra sin hustru. Utifrån de andra männen i de övriga fallen kan 

man även utläsa att mannen även skulle göra rätt för sig, stå för det han gjort och betala 

för det. Man kan även utläsa utifrån att olika män straffas olika att ju lägre stånd man 

tillhörde, desto fastare och hårdare blev dessa normer och det som påverkade mest var 

vem kvinnan var som mannen begick brottet med. Var däremot brottet grovt, som fallen 

med hor, straffades män lika vilket indikerar att oavsett status var grova brott ändå 

grova brott. Men visade mannen på ånger, som kopparslagaren Anders, kunde straffet 

mildras. Detta påvisar att ånger som ett bevis på att mannen visste att han gjort fel var 

en mildrande egenskap och något som var av betydelse.  
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10 Frågorna 

Frågorna besvaras löpande i texten men sammanfattas här kort. 

 Syns det någon skillnad mellan hur olika män benämns? Varför i så fall? 

Nej det gör det inte. Inte mer än att männens yrkesstatus, stånd, syns och då dessa var 

olika så benämndes de olika. Den enda väsentliga skillnaden man kan se är mellan 

kvinnorna och hur de benämns beror på om de legat innan och på brottet. Men när det 

gäller männen så benämns de med sitt stånd oavsett brott och om de har legat innan. 

 

 Är det någon skillnad i straff när det gäller liknande brott? Vad kan dessa 

skillnader bero på? 

Ja det gör det, mycket tydligt. I de ”mildare” fallen rörande lägersmål kan man se en 

skillnad. Denna skillnad beror på vem kvinnan de begick brottet med var och deras egna 

stånd. Tillhörde kvinnan ett högre stånd och var ärbar var straffet hårdare men var hon 

däremot befläckad sedan innan och tillhörde ett lägre stånd var straffet mildare, trots att 

straffet lagligt egentligen var detsamma oavsett vem kvinnan var. Vad detta beror på 

kan man endast spekulera om men min spekulation handlar om att kvinnan redan var 

”fördärvad” och att brottet därmed inte var så allvarligt som i fallen med de ärbara 

borgardöttrarna. 

 

 Hur benämns mannen och kvinnan om de båda ställs inför rätten? Syns det 

någon skillnad och i så fall varför? 

Både män och kvinnor benämns med yrkesstatus men det är bara kvinnans sexuella 

status som nämns i de fall där hon kallas för kona. Männens sexuella status nämns inte i 

något mål, även fast det kan framkomma att även mannen har barn utanför äktenskapet 

så som i fallet med Per och Kirstin. Där benämns hon som kona trots att det 

framkommer att Per också har barn trots att han inte är gift. Detta indikerar att kvinnans 

sexuella status var viktigare än mannens. Ifall mannen hade haft sex innan var inte lika 

lätt att avgöra så som för kvinnan då hon oftast blev gravid och man därmed hade ett 

konkret bevis på att hon legat med en man och är troligast anledningen till kvinnors 

benämning som konor, man hade bevis på att de haft sexuellt umgänge utan att vara 

gifta.   
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11 Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt hur män, och med det kvinnor, framställs och 

benämns i sedlighetsmål, hur män döms för liknande brott samt vilka normer man kan 

utläsa om mannen utifrån dessa rättsliga fall.  

 Denna undersökning har skett utifrån att analysera Gävle stads dombok 

rörande sedlighetsmål nedtecknade mellan åren 1631 och 1639. Domboken är tryckt 

vilket innebär att tid har sparats i och med att en tolkning utav 1600-tals handstil inte 

behövde göras. Då denna dombok innehåller en mängd noter utav författarna innebär 

det att materialet har översatts och tolkats så noga som möjligt. Målen har kategoriserats 

och analyserats utifrån det teoretiska material som tagits upp i uppsatsen. 

 Att analysera sådant här material för att utläsa normer, synliggöra 

konstruktionen utav det manliga och fokusera på vad som skrivs och vad det skriftliga 

säger innebär att en kvalitativ argumentationsanalys har använts. Denna metod utgår 

från att det skrivna säger något om samhället det skapades i och därmed kan man utläsa 

normer och tankar som kom till uttryck under undersökningsperioden och de tankar och 

normer som utläses läggs fram i en argumentativ anda.  

 Undersökningen har skett utifrån ett genusperspektiv med betoning på 

relationerna mellan män och kvinnor baserade på makt, materiell status, kontroll samt 

genussystem. Resultatet visar på att den materiella statusen var i samband med 

maktaspekten utav yttersta vikt när det gällde bedömningen utav männen och kvinnorna 

i de olika rättsfallen. Det som framträder tydligast och som är gemensamt för alla de 

mål som inte rör hor eller incest är att kvinnans sexuella status och mannens civila 

status är betydande för bedömningen utav brottet och utdelandet utav straffet, det vill 

säga att kvinnans sexuella status och mannens materiella status, det vill säga stånd, 

avgjorde mannens dom.  

 Vidare forskning skulle kunna fokusera ytterligare på mannen och 

behandla inte bara sedlighetsmål utan övriga mål, liknande Åsa Karlsson Sjögrens 

studie, fast fokusera endast på männen. En jämförande studie skulle sedan kunna göras 

där man studerar eventuella skillnader i hur män behandlas och benämns i mål mellan 

män, gällande exempelvis tjuveri, och mål mellan män och kvinnor. Genom detta kan 

man få fram om de manliga normerna är mer eller mindre synliga i mål mellan män och 

mål mellan män och kvinnor. En större studie över ett längre tidsperspektiv skulle 

kunna ge en  ännu klarare bild och eventuellt belysa förändringar över tid. Även en 
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jämförande studie mellan olika delar i Sverige skulle belysa eventuella skillnader i 

Sverige. 
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