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Abstract 

 

Uppsatsen handlar om hur kvinnor attributerades och med vad, vid okyskhet kontra kyskhet, i 

1700-talets Hälsingland. Min geografiska utgångspunkt är Delsbo och Färila socken i 

Hälsingland. Hälsingland generellt är ett område som det är lite forskat om jämfört med andra 

delar av Sverige. Delsbo är valt utifrån att det finns två uppteckningar om skamattributering 

därifrån, och dessa är min utgångspunkt i undersökningen. De handlar om två brudar som fick 

bära skamliga huvudbonader vid sin vigsel eftersom de var gravida. Det var förbjudet att bli 

gravid utanför äktenskapet och en gravid brud straffades genom att de inte fick bära kyrkans 

förgyllda brudkrona. En av brudarna, Karin, har jag kunnat identifiera och hon, och hennes 

straff otidigt sängelag, är underlaget till min undersökning. För att förstå situationen har jag 

undersökt de sedlighetsbrott som hänger ihop med otidigt sängelag som lönskaläge och 

barnamord, och hur kvinnorna i samband med brotten får skämmas. De får ta skammen för 

graviditeten, skammen vid kyrktagningen och skammen efter då de anses som farliga och kan 

vålla både sjukdom och missväxt. 

 

Det som undersöks är hur genus skapades under denna tid. Under 1700-talet var 

sedlighetslagarna i förändring, men de nya lagarna som stiftades i syfte att förbättra för 

kvinnorna blev i stället i praktiken att kvinnorna fick ta ansvar för sedligheten. De blev 

ensamma med sina oäkta barn och de tog ihjäl sina nyfödda barn i rädsla för skammen. De 

formella lagarna inom kyrkan och rättsväsendet styrde skapandet av genus. Även de 

informella lagarna, med folktron om att ogifta mödrar var farliga, var viktigt i detta 

genusskapande. Här spelade skamattributeringen stor roll som en kulturell symbol som 

uttryckte normen om att vara kysk, där de hedersamma ansågs än mer hedersam i sin 

brudkrona och de okyska skämdes desto mer i sina fula huvudbonader.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: skam, skamplagg, otidigt sängalag, lönkaläge, barnamord, Hälsingland, Delsbo, 

Färila, kysk, okysk, genus, brudkrona, hustrudok. 
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INLEDNING 

 

Karin, Karin, jag är Karin som står brud i Delsbo kyrka år 1792. Jag skälver och jag darrar. 

Inuti mig en röra av förtvivlan, förväntningar som gått i kras, ångest och sorg. En liten gnutta 

glädje. Ut ur mig, ut på min hud ristas ett förbund mellan mig och min make. Till eftervärden 

lämnas dessa avtryck av heligt förbund mellan man och kvinna. Jag vill vara så glad och 

lycklig att få stå brud denna dag inför hela min sockens församling. 

 

Det är min stora dag. Vid min sida min man och mitt barns fader. Jag ville så gärna bära 

kyrkans förgyllda brudkrona. Men i mitt inre, i min livmoder sprattlar en liten varelse till. Han 

vet inget om dessa yttre förhållanden. Han känner nog av min oro. Mina darrningar av 

förtvivlan når honom som ett eko… skam, skam, skam, skam. 

 

Vi, min man och jag, kommer att få böta. Böta 1 och 1/3 riksdal för otidigt sängelag. Detta 

kommer för evigt att stå skrivet i kyrkans räkenskapsbok. Denna skam. Men det som inte står 

skrivet är den stora bot jag får betala idag. Jag har inte rätt till kyska brudars skrud. Ingen 

förgylld, ståtlig och vackert glänsande krona på mitt huvud. Jag bär på mitt huvud ett 

hustrudok. Denna ungmorsmössa som jag med ära skulle få sätta på mitt huvud imorgon. 

Denna mössa får jag nu bära idag. Den yttre världen, alla där ute i kyrkbänkarna ser mig, 

bedömer mig. De vet alla varför jag bär denna mössa idag. De vet att jag är okysk. 

 

Texten ovan är en fiktiv beskrivning av Karin. De yttre händelserna bygger på fakta, belagt i 

källorna. Vad hon kände och tänkte finns inte beskrivet i källorna, utan det är min tolkning av 

hur hon kunde ha upplevt situationen som beskrivs. Det är Karin och hennes situation som är 

utgångspunkten för denna uppsats.  

 

Bakgrund 

Kapitlet inleds med två begreppsförklaringar, dels av attributering och dels av otidigt sängelag 

inklusive en kort beskrivning utifrån fallet Karin. Därpå följer en historisk bakgrund över 

sedlighetsbrotten. Och sist en översikt av platserna i undersökningen, Färila- och 

Delsbosocken i Hälsingland.  
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Begreppsförklaring attributering 

Med attributering menar jag ett attribut man tilldelar en person för att synliggöra att denna 

person står för något speciellt. I detta fall är attributet ett klädesplagg som synliggör om 

personen är kysk eller okysk, om hen ska hedras eller skämmas. Attributeringen är inte 

allmängiltig utan den är kopplad till sammanhanget (plats och tid) och kön.  

 

Karin och begreppsförklaring otidigt sängelag 

Ville Karin gifta sig? Hon var gravid när hon vigdes, vilket var olagligt vid denna tid och 

brottet benämndes otidigt sängelag. Hade paret inte gift sig hade de fått böta för lönskaläge. 

Vid lönskalägefall kom mannen oftast undan sitt fadersansvar och den ogifta modern fick 

själv ta hand om sitt barn, modern benämndes hora och barnet som oäkta. Kanske kände 

Karin och hennes man Olof sig tvungna till giftermål när hon blivit gravid. De kan också ha 

planerat att gifta sig, men att de ”råkat” bli med barn innan vigseln. Hur kände sig Karin? 

Kände hon skam och sorg? Det fanns kyrkoförordningar om vad en brud fick och inte fick 

bära vid vigseln. En okysk brud fick inte bära brudkrona och detta förbud fungerade i 

praktiken som ett skamstraff. Men hur vanligt var detta skamstraff? Och kan man finna ut 

något om i vilken kontext dessa kvinnor levde? Den här uppsatsen kommer handla om Karin 

och andra kvinnor som skambelagdes vid sedlighetsbrott i Hälsingland på 1700-talet.  

 

Sedlighetsbrott  

Under medeltiden var barn utom äktenskapet ett sätt för mannen att säkra en arvinge om hans 

hustru inte hade kunnat ge honom några barn. Dessa frillobarn erkändes sin faders fulla fria 

lagliga status. Det stigma som traditionellt givits s.k. horungar saknades helt.
1
  

 

Vigseln kom att ske i kyrkan, men trolovningsceremonin var en viktig del i äktenskaps-

ingåendet. Trolovningsceremonin var civil och skedde i vittnens närvaro där mannen och 

kvinnan lovade ta varandra till äkta och barn som föddes under trolovningstiden ansågs som 

äkta. Katolska kyrkan försökte inte heller förklara trolovningsbarn för oäkta.
2
 

 

Sverige blev protestantiskt och äktenskapet kom så småningom att bli en alltigenom kyrklig 

affär. Enligt Kyrkoordningen 1572 skulle vanligt folk trolovas vid kyrkdörren (adeln fick 

trolovas hemma). Att göra trolovningen till en kyrklig handling blev förvirrande. 

                                                 
1
 Gaunt, 1996, s. 65. 

2
 Gaunt, 1996, s 66 – 67. 



6 

 

Övergångstiden mellan trolovning och vigsel vart diffus. Prästens medverkan gjorde 

trolovningen väldigt lik vigseln genom att paret fick Guds välsignelse och uppmaning om att 

skaffa barn och uppfylla jorden.
3
 

 

Synen på mannen och kvinnans ansvar vid sexuellt umgänge kom att förändras men normen, 

att inte ha sex före äktenskapet, kom att bestå. Under 1600-talet skedde en förändring av 

ansvar mellan könen från mökränkning som var ett manligt brott till lönskaläge där båda 

parterna ansågs skyldiga och därmed fick böta. Mökränkning var främst ett hedersbrott där 

mannen och hans släkt fick böta till kvinnan och hennes släkt för att hon inte längre var kysk, 

d.v.s. oskuld.
4
 I och med lagändringen 1734 fick kvinnor en tydlig del i ansvaret och brottet 

lönskaläge kom att gälla både män och kvinnor.
5
 Valde paret att gifta sig behövde de inte böta 

för lönskaläget utan endast för otidigt sängelag som var ett kyrkligt straff som hade införts 

med Karl XI kyrkolag år 1685.
6
  Otidigt sängelag var ett straff vilket dels innebar böter och 

dels ett skamstraff där bruden inte fick bära brudkrona vid vigseln.  

 

Samtidigt blev övervakningen av moralen alltmer effektiv, först av kyrkoherden ensam sedan 

i förening med sockenstämman. Den mörkaste tiden inträffade mot slutet av 1600-talet.
7
 Ett 

bevis på att den sociala kontrollen var högre vid denna tid visade andelen födda oäkta barn 

som var större under perioden 1610-1640, 5 - 6 %, jämfört med tiden mot slutet av 1600-talet 

(1680-1730) då andelen låg på 2 – 3 %.
8
 D.v.s. att man i mycket högre grad gifte sig om 

kvinnan blev gravid.  

 

Den lutherskortodoxa sexuallagstiftningen sopades sedan i princip bort genom Gustav III:s 

straffrättsliga reform, baranamordsplakatet, 1778. Plakatet gav domstolarna klara signaler att 

förändra attityden till sexualbrotten, ogifta mödrar tilläts vara anonyma vid födseln och 

barnmorskor förbjöds att fråga efter barnafaderns namn vid förlossningen, något som de 

tidigare tvärtom varit skyldiga att göra. Karin växer upp i denna nya tid och var 19 år, 1778. 

 

 

 

                                                 
3
 Gaunt, 1996, s. 69. 

4
 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 53. 

5
 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 63. 

6
 Böterna var samma summa som mannen skulle ha betalat till kyrkan vid lönskaläge.  

7
 Gaunt, 1996, s. 72. 

8
 Gaunt, 1996, s. 72- 75. 
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Delsbo- och Färilasocken i Hälsingland. 

Hälsingland bestod av 33 socknar och de flesta innevånarna var självägande bönder. Både 

Delsbo och Färila ligger i norra Hälsinglands inland där jordbruk och boskapsskötsel var 

grundnäringen, där man utnyttjade bete på skogen genom fäbodbruk.
9
 Var ko hade tre bås, ett 

vid hemmagården, ett på bodlandet samt det tredje på fäbodvallen och Färila hade tidigare till 

största del varit just bodeland till grannsocknen Ljusdals bönder.
10

 Ljusdal och Färila ligger 

längst med älven Ljusnan medan Delsbo ligger vid Dellensjöarna som en gång haft 

förbindelse med Östersjön. Delsbo låg på ett bördigare område och var en rikare socken än 

Färila. I Färila bidrog mossar och kärr till höstköld som kunde leda till missväxt.
11

 Lin 

odlades i båda socknarna. I Delsbo var linplanteringen den förnämsta näringen.
12

 År 1790 

fanns i Delsbosocken 277 bönder 11 torpare och 17 hantverkare och den totala folkmängden 

var 2 530 personer.
13

 I Färilasocken vid samma tid fanns 143 bönder, 12 torpare och 4 

hantverkare och den totala folkmängden var 1 766 personer.
14

 Skillnaden mellan socknarna 

var dels att antalet innevånare var mycket fler i Delsbo än i Färila. Men också att andelen 

torpare i förhållande till bönder var färre i Delsbo (4,0 %) än i Färila (8,4 %). Färilasocken var 

större till ytan, 1 278 kvadratkilometer jämfört med Delsbosockens areal på 475 

kvadratkilometer.
15

  

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att studera skambelagda kvinnor i Hälsingland på 1700-talet, ur ett 

genusperspektiv. Jag undersöker hur kvinnor, som blev bötfällda för otidigt sängelag, blev 

behandlade. Vidare studeras hur skambeläggandet uttrycktes och hur vanligt det var. 

 

Frågor 

 Hur vanligt var brottet otidigt sängelag i Delsbo socken i Hälsingland? 

 Hur skambelagdes kvinnor i samband med brottet otidigt sängelag och andra 

sedlighetsbrott? Skambelagdes män? 

 Vilken betydelse hade skamstraffet för kvinnan? Vad hade det för påverkan över 

hennes situation?  

                                                 
9
 Bringéus, 1961, s. 283-285 och 309-310. 

10
 Bringéus, 1961, s. 314. Angående bodeland och fäbodarnas användning se Hulpers, 1978, s. 39. 

11
 Bringéus, 1961, s. 310. 

12
 Bringéus, 1961, s. 283. 

13
 Bringéus, 1961, s. 283. 

14
 Bringéus, 1961, s. 309 och 314. 

15
 https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rila_socken och https://sv.wikipedia.org/wiki/Delsbo_socken 
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Forskningsläge 

Forskningsläget är uppdelat i två delar. Först utifrån skamattributering, sedan kring 

sedlighetsbrott som lönskaläge, otidigt sängelag och barnamord. 

 

Forskningsläge skamattributering 

Forskning om de formella och informella reglerna kring attributering av okyska kvinnor och 

män finns av såväl textil- som folklivsforskare. De beskriver olika lokala skamplagg samt 

uppteckningar av informanter som berättat om rädslan för horan, den ogifta modern, och 

därav behovet av att märka ut henne. Få uppteckningar finns från Hälsingland, främst är 

forskningen centrerad till Skåne och södra Sverige generellt.
 
Och i deras forskning är inte de 

okyska kvinnornas attributering deras huvudsakliga undersökningsområde, utan det är en del i 

forskning kring bröllopsseder och klädedräkt.
16

  

  

Den som gjort en djupare och betydelsefull forskning kring skambeläggning av den ogifta 

modern, horan, är etnologiprofessorn Jonas Frykman. I hans avhandling Horan i 

bondesamhället beskrivs hur de ogifta mödrarna behandlades, hur de stöttes ut. Man trodde att 

de kunde vålla sjukdom och missväxt, därför ville man hålla sig på avstånd från dessa 

kvinnor. För att inte riskera att stöta på dem av misstag tvingades de att bära en klädkod som 

märkte ut att de var ”farliga”. Av Frykmans avhandling kan man inte utläsa utifall dessa 

berättelser var regel eller undantag. Hans exempel var främst från södra Sverige och från sent 

1800-tal. Så hur såg dessa skamplagg ut på 1700-talet i Delsbo? 

 

Forskningsläge sedlighetsbrott 

Det finns en hel del forskat kring sedlighetsbrott som lönskaläge och barnamord med fokus på 

den ogifta modern. Främst från sydligare delar av Sverige som exempelvis Skåne och 

Västergötland.
17

 Studier finns från andra delar av Sverige också, från Småland och 

Västernorrlands län, men de är från tidsperioder innan och efter den tid jag vill undersöka.
18

 

Hälsingland däremot finns det lite forskat om och generellt finns det få undersökningar från 

just 1700-talet.
19

 Vidare vill jag se på sedlighetsbrottet utifrån ett annat perspektiv nämligen 

                                                 
16

 Okyska kvinnors huvudbonad se Bruzelius, 1978, s. 55-56, Svensson, 1935, s. 291-292 och Hazelius-Berg, 

1969, s. 149 ff. 
17

 Från Skåne se Lindstedt Cronberg, 1997. Från Västergötland se Lövkrona, 2004.  
18

 Från Småland se Lennartsson, 1999. Från Västernorrland se Sandström och Taussi Sjöberg, 1983. 
19

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 24. 
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utifrån hur skamstraffet attributerades. Hur det uttrycktes och vad det kan ha haft för påverkan 

över kvinnans situation. 

 

Historikern Marie Lindstedt Cronberg visar i sin forskning om lägersmål under 1688-1717 att 

även om sexualmoralen var synnerligen sträng så vilade den sexuella kontrollen på individen 

själv, det handlade om självkontroll snarare än övervakning. Den stora skillnaden, jämfört 

med Frykmans 1800-tal, var att både mannen och kvinnan straffades eftersom modern måste 

uppge fadern. Detta kom att förändras efter lagändring år 1734 och det kom att bli fler ogifta 

mödrar. 

 

Lindstedt Cronbergs avhandling visade på vad som egentligen hände i lokalsamhället och i 

relationen mellan könen när lagreglerna kring sexualiteten succesivt plockades bort.
20

 Hon har 

gjort en djupstudie utifrån en socken och härad i Skåne. Ett resultat av studien, från Everlöv 

socken år 1810-1850, visade att 93 % av de oäkta födda barnen hade okänd fader. Kvinnan 

lämnades ensam med barnet och i de flesta fall utan underhåll från fadern. Men hur stor del av 

befolkningen var dessa ogifta mödrar? I genomsnitt föddes ca 2 barn/år som oäkta i Everlöv 

under denna tid. Detta motsvarade ca 9 % av totalt antal födda. Det skulle vara intressant att 

jämföra hennes undersökning med en annan geografisk plats i Sverige som inte är lika mycket 

undersökt, som Delsbo socken i Hälsingland. Lindstedt Cronberg undersökte även lönskaläge 

under den period kring 1792 som jag vill utgå ifrån i min studie, vilket gör en jämförelse än 

mer intressant. 

 

En synvinkel som Lindstedt Cronberg inte tog upp är hur den ogifta modern förhöll sig till 

barnamord.?  Britt Sandström och Marja Taussi Sjöberg visade i sin undersökning Ensamma 

med skammen. Barnamörderskor i Västernorrlands län 1861-1890 att ju färre äktenskapliga 

barn det förekom i ett samhälle, desto större social kontroll fanns det mot utomäktenskapliga 

förbindelser, och desto oftare drevs kvinnor att ta livet av sina utomäktenskapliga barn på 

grund av den sociala pressen. Denna aspekt ser jag som intressant att ta med i min 

undersökning med tanke på hur kvinnor upplevde sin situation som dömd för lönskaläge 

respektive otidigt sängelag. 

 

 

                                                 
20

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 289. 



10 

 

Metod, källor och avgränsning 

 

Grunden till min undersökning är komparativ. Jag vill jobba både horisontellt och vertikalt. På 

det horisontella planet utifrån tid och rum. Tidsmässigt kring år 1792 med en generell 

jämförelse över en utvidgad tidsperiod på tio år (ca 1790-1799). Geografiskt utgår studien 

från Delsbo i Hälsingland, i jämförelse med en närliggande plats, Färila, och en långt borta, 

Everlöv i Skåne. Vertikalt vill jag utgå från Karins vigsel och jämföra hur hon förhåller sig till 

lagar, förordningar, andra personer och händelser i sin näromgivning av tid och rum. Hur hon 

som kvinna verkar på olika nivåer, den normativa, individuella och institutionella.  

 

Temat utgår från hur kyrkan och samhället gjorde att kvinnorna skulle skämmas vid 

normbrytning, i förhållande till hur männen behandlades. Utgångspunkten är ett specifikt 

tillfälle, okysk vigsel (otidigt sängelag), som jag vill jämföra med andra närliggande 

situationer där kvinnor skulle skämmas på grund av osedlighet (lönskaläge och barnamord). 

 

För att undersöka hur vanligt brottet otidigt sängelag var kommer jag använda en kvantitativ 

metod där antalet vigda par som fick böta för otidigt sängelag jämförs med det totala antalet 

vigda. Källorna är Kyrkans räkenskaps- och vigselböcker från Delsbo och Färila församling. 

Delsbo är det huvudsakliga undersökningsområdet men jämförande material från en annan del 

av Hälsingland, Färila, kommer att användas. Av tidsbegränsande skäl har en socken valts 

även om det vore önskvärt att jämföra med flera. Färila är valt utifrån att det finns avskrivet 

tingsprotokollmaterial därifrån som kommer att användas för en djupare studie av 

sedlighetsbrottet lönskaläge, detta eftersom lönskaläge hänger tätt ihop med brottet otidigt 

sängelag.  

 

Källor från Färila- och Delsbokyrkoarkiv (räkenskapsbok, vigselbok, husförhörslängder samt 

födelse- och dopbok) är avfotade och går att nå via nätet. Jag har valt att använda Arkiv 

digitals tjänst. Det är relativt enkelt att hitta den information jag behöver.  

 

Vigselböckerna från båda församlingarna är enkla och tydligt strukturerade. Brudparen förs in 

årsvis, från januari till december. De är numrerade i kronologisk ordning utifrån vigseldatum. 

Förutom namnen så nämns deras sociala status. Kvinnorna benämns som pigor, döttrar eller 

änkor. Titlarna kommer att användas när jag undersöker vilka som bar kyrkans brudkrona. 
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I räkenskapsböckerna är det något svårare att finna ut de som har fått böta för otidigt sängelag 

och lönskaläge. Dels har de två församlingarna olika struktur på hur de noterat de inbetalda 

böterna. I Färila har de lagt alla böter för ett år i slutet av räkenskapsåret medan Delsbo har 

fört in sina böter allteftersom de betalades in. Dels är räkenskapsåret upplagt på ett annat sätt 

(än i vigselböckerna), från maj ett år till och med maj året efter. Böterna betalades in efter att 

barnet hade fötts, och eftersom inbetalning kunde ske efter relativt lång tid, så har jag lagt en 

säkerhetsmarginal på två år bakåt och två år framåt utifrån det år jag undersöker för att inte 

missa någon bot.  

 

Födelse- och dopbok kommer dels att användas för att se när de som fick böta för otidigt 

sängelag födde sina barn. Samt att kontrollera att resterande brudpar verkligen inte födde barn 

inom sju månader efter vigseln.
21

 I undersökningen om lönskalägefallen kommer födelse-

böckerna gås igenom för att se hur många de oäkta födslarna var. Det går lätt att urskilja de 

oäkta barnen, dels för att det nämns att de är oäkta och dels för att det inte finns någon fader 

nämnd. I födelseböckerna nämns även barnets faddrar, som ger information om moderns och 

faderns sociala relationer, vilket i ett par fall har varit viktigt för min undersökning. 

 

Husförhörslängder kommer att användas i syfte att följa de ogifta mödrarna, för att se om de 

gifte sig, och för att se när de tar nattvarden (för att veta när de har kyrktagits efter att de fött 

sina oäkta barn). Husförhörslängderna kan vara en bra källa där uppgifter finns om var 

personerna tidigare hade bott och vart de flyttat samt information om omständigheter så som 

om de gift sig samt när de hade förhörts och tagit nattvard. Tyvärr är inte all denna 

information införd för alla personer så jag har bara kunnat använda information då den varit 

tydlig. 

 

För att synliggöra de oäkta barnens fäder görs en djupare studie av lönskalägefallen där 

tingsprotokollshandlingar från Färila har använts. Då originalprotokollen är svårlästa och det 

inte ryms inom denna uppsatts att tyda dem så har jag använt mig av ett avskrivet material 

som finns på Ljusdalsbygdens museum i Ljusdal. Bygdeforskaren Stig Jonsson har renskrivit 

domböcker från Färila socken från år 1605 till 1790. De innehåller protokoll från höst- och 

vårting samt extrating. Jag har begränsat undersökningen till två år, 1788-1790, och gått 

igenom alla rannsakningar för att hitta lönskalägefallen. Tingsprotokollen har även använts 

                                                 
21

 Sju månader var satt som gräns för böter för otidigt sängelag, se Thomson, 1966, s 55. 
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för att analysera länsmannens roll vid lönskalägemål. Det är ett trovärdigt material eftersom 

det är skrivet när händelsen, rannsakningen ägde rum.  

 

Tabellverkets formulär nr 20 för Delsbo och Färila, åren 1790-1799, kommer att användas för 

en generell studie över andelen oäkta födda barn samt för att undersöka antalet barnamord. 

 

För att undersöka vad kvinnorna bar på huvudet när de vigde sig samt hur kvinnorna 

skambelagdes vid otidigt sängelag, kommer kyrkans räkenskapsbok att användas, eftersom 

hyra av brudkrona förts upp här. Samma dilemma finns här, som vid otidigt sängelag, att jag 

måste titta både bakåt och framåt i tid, utifrån det år jag sökt information om, för att vara 

säker på att hitta de som hyrt brudkrona för ett visst år. Källan ger information om de som 

hyrt kyrkans brudkrona. Det behöver inte betyda att de som inte hyrt inte använde brudkrona. 

Är de välbeställda kan de ha haft tillgång till egen krona. Men jag får en bild av hur vanligt 

det var att använda kyrkans brudkrona. Om det var regel eller undantag? Jag vill jämföra hur 

många som hyrde brudkrona med de antal som hade rätt att hyra, för att se hur vanligt det var 

att använda kyrkans brudkrona. De som inte hade rätt att använda krona var de som fick böta 

för otidigt sängelag samt änkorna.
22

 Räkenskapsboken kommer även att användas för att se 

bidragen som gästerna gav vid bröllop, till de fattiga och lasarettet, vilka fördes in där. Dessa 

uppgifter visade hur stort bröllop Karin hade jämfört med de andra.  

 

Då det är tidskrävande att utröna vilka brudpar som fick böta för otidigt sängelag, samt se 

vilka som hyrt brudkrona och vilka som var änkor när de gifte sig, har jag valt att begränsa 

mig till dels ett år, 1792, för en djupare studie och dels till tre år, 1791-1793, för en 

kompletterande studie. Och sedan en längre sammanhängande period på 10 år för en generell 

undersökning i en kontrolljämförande aspekt, dels inom min studie men också gentemot 

tidigare forskning. 

 

För att ringa in betydelsen av att bära krona eller inte, och vad de kan ha haft på huvudet 

istället, kommer jag använda källor som kyrkliga förordningar, sockenbeskrivningar och 

visitationsprotokoll.
23

 Sockenbeskrivningarna och visitationsprotokollen är trovärdiga källor, 

ögonvittnens skildringar som skrivs ner i sin direkta samtid. För de kyrkliga förordningarna 

                                                 
22

 Angående änkornas klädsel se Thomson, 1966, s. 53. ”Ingen brudgum eller brud skall vara tillåtet att kläda 

ellerpryda sig över sitt stånd. …En ärlig änkebrud (prydes) med dok och kåpa eller eljest sina egna hederskläder” 
23

 Källa till kyrkliga förordningar se Baelter, 1838. Källa till sockenbeskrivningar se Bringéus, 1961. Källa till 

visitationsprotokoll Färila 29 juli 1795 se Färila Kyrkoarkiv, LIa:7, mellan sid 227 och 228, 17§. 
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har jag i huvudsak använt mig av Sven Baelters bok Historiska anmärkningar om 

Kyrkoceremonierna från 1838. Här har jag använt citat ur förordningarna och jämfört genom 

exempel från min forskning. 

 

För att ta reda på vad de bötfällda kvinnorna bar istället för krona kommer jag att utgå från två 

uppteckningar av två präster. Dessa källor är relativt osäkra, men tillsammans stärker de 

varandras trovärdighet. Den ena uppteckningen är av prästen Samuel Ödmann. En 

självupplevd händelse nedskriven av Ödmann ca 30 år efter att händelsen hade ägt rum. 

Källan jag använder är en boken Hågkomster av Ödmann vilken publicerades första gången 

1830.
24

  Den andra uppteckningen är av prästen Lars Landgren, verksam i Delsbo på 1850-

talet. Landgrens uppteckning skrevs ner när han fick informationen år 1850.
25

 Däremot var 

hans informanters berättelse från en händelse ca 60 år bakåt i tiden. För att säkra Landgrens 

uppgifter har jag använt mig av vigselprotokoll, födelse- och dopbok samt husförhörslängder. 

Båda prästerna berättade om en huvudbonad som den okyska bruden fick bära vid vigseln. En 

kompletterande källa, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791 av Bringéus, 

bekräftar användandet av en liknande huvudbonad.
26

 Ödmann har även använts som källa för 

hans beskrivning av hur vanligt lönskaläge var samt för beskrivning av nattfrieriseden. 

 

För förståelse av de okyska brudarnas huvudbonad har jag jämfört uppteckningar från en källa 

från samma tid (1700-tal), boken Delsbo Illustrata av prästen Lenaeus, som beskriver 

dräktskiktet i Delsbo vid bröllop. Lenaeus beskriver även brudgummens klädsel. 

 

Källor för skamplagg i Hälsingland har varit svårt att hitta i övrigt, men en källa är en 

uppteckning från Ljusdals socken återgiven i skriften Några anteckningar om den gamla 

kvinnodräkten i Ljusdals socken. 

 

För att få en djupare förståelse av användandet av skamplaggen vill jag, i de fall det är 

möjligt, se hur de ser ut. Jag kommer att använda bilder, fotografier av klädesplaggen, där 

plaggen sitter på kroppen så man förstår hur de ser ut när de används. Om möjligt i autentiskt 

sammanhang. I ett fall kommer jag använda en bild, ett fotografi från ett projekt där två 

ungdomar gör en gestaltning, en tolkning (en tablå) utifrån uppteckningen nämnd i förra 

                                                 
24

 Ödmann, 1957, s. 92. Första upplagan kom ut 1830. Ödmann skrev boken redan vid år 1800 till en god vän. 
25

 Här har jag använt mig av Arvid Enqvists artikel som källa, se Enqvist, 1935, s. 18 
26

 Bringeus. 1961, s. 272. 
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stycket. De använder två huvudbonader som nämns i uppteckningen, varav den ena är en 

skamattributering (i den specifika situationen). 

 

Min metod har varit att jämföra olika källor för att få fram vad som gällde i Färila och Delsbo 

under denna tid jag undersöker på 1790-talet. Exempelvis för beskrivning av brudgummens 

attributering vid vigsel har fem källor använts. Dels tre tidigare nämnda källor, Bringéus, 

Lenaeus och Landgren, samt ytterligare två, en inventarielista från Bjuråkers kyrka och ett 

visitationsprotokoll från Delsbo från år 1777.
27

 

 

Teori 

 

Till analysen av min undersökning har jag valt ett genusperspektiv. För att om man inte, som 

Lindstedt Cronberg uttrycker det, på allvar bemödar sig om att synliggöra könsdikotomin går 

en viktig dimension av bondesamhället förlorad.
28

 

 

Synen på kvinnan, utifrån ett sexuellt perspektiv, har förändrats över tid. Utifrån de formella 

lagarna är män och kvinnor mer jämlika, de har samma rättigheter och skyldigheter. Men 

normerna i samhället har inte förändrats i samma utsträckning. Idag skambeläggs kvinnor 

fortfarande om de är ”alltför” sexuella. Var gränsen går kan variera men tydligt är att män 

generellt har en större sexuell frihet än kvinnor. Intressant är att studera hur genus skapats 

genom tiden, genom att göra ett nedslag i 1700-talets Delsbo i en situation där ett straff som 

gällde både mannen och kvinnan inkluderade ytterligare ett straff för kvinnan, ett skamstraff. 

 

Min förståelse av genus bygger främst på den amerikanska genushistorikern Joan Scotts 

artikel ”Gender: A useful Category of Historical Analysis”.
29

 I anslutning till Scott betraktar 

jag konstruktionen av genus som socialt och kulturellt skapade historiskt föränderliga 

uppfattningar om män och kvinnor.  I föreställningar om könsskillnad skapades och 

upprätthölls sociala relationer och samhälleliga aktiviteter, så som synen på skam kontra 

heder. Viktiga faktorer i relationer mellan män och kvinnor var deras relativa maktposition i 

samhället, deras sociala och ekonomiska ställning samt civilstånd. Jag vill, likt historikern 

Karin Hassan Janssons gör i sin undersökning av våldtäktsmän, kombinera genus som 

                                                 
27

 Källorna är Bringeus, 1961, Lenaeus, 1971, Enqvist, 1935 (angående Landgren) samt visitationsprotokoll 

genom Hazelius-Berg, 1969. 
28

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 32. 
29

 Scott, 1988. 
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analytiskt begrepp med begreppet position.
30

 Exempel på en position är ”piga”, en ogift 

kvinna som arbetade i ett hushåll som inte var hennes eget. Där hade hon en underordnad 

position. Termen position kan innefatta personens kön, civilstånd och relativa maktställning.
31

 

Exempelvis måste man beakta pigans relativa maktställning. Var pigan en soldat- eller 

torpardotter hade hon en lägre position än en bonddotter. En bonddotter som kanske visste att 

hon skulle ta över en välbärgad gård så småningom i kontrast till en soldat- eller torpardotters 

framtid som i värsta fall slutade med att hon blev en s.k. ”gammel piga”, dvs. aldrig blev gift 

utan levde i sin underordnade position livet ut.  

 

Scott nämner tre nivåer på vilka genus skapas, den normativa-, institutionella- och 

individuella nivån. Den individuella nivån som dels kan vara kopplad till social identitet och 

dels till den personliga identiteten. 

 

En intressant aspekt som Scott lägger fram i sin teori om genus är att kulturella symboler 

spelade roll. Att de spelade roll på olika sätt där historiker borde se på vad de vill åberopa. I 

min undersökning kommer jag analysera kyrkans förordningar om brudkronan utifrån att det 

fanns en motsats, i detta fall hustrudoket. 

 

På den normativa nivån är ett steg, enligt Scott, att se vilket normativt begrepp som är kopplat 

till den kulturella symbolen. I mitt fall är det brudkronan som är symbolen och kyskheten som 

är normen. Både män och kvinnor fick böta för att de var okyska men det var bara kvinnorna 

som fick skamstraff. Jag vill dels analysera varför? Samt se vem som skapade detta normativa 

begrepp, kyskhet, och i vilket syfte det användes? Se hur genus skapas inom kyrkans ramar, 

på den institutionella nivån. 

 

Hur påverkades kvinnorna rent individuellt av hedersbrott och skamstraff? Förändras deras 

sociala identitet, deras position i samhället och relationer mad andra? Förändrades de okyska 

männens identitet och position? En viktig poäng här som Scott nämner (och som i högsta grad 

gäller än i dag) är att kvinnans plats i mänskligt socialt liv beror inte på vad hon gör, utan på 

vad det betyder, det hon gör genom social interaktion.
32

 

 

                                                 
30

 Hassan Jansson, 2002, s. 20-21. 
31

 Hassan Jansson, 2002, s. 21. 
32

 Scott, 1986, s. 1067. 
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Sammanfattningsvis så består Scotts definition av genus av två delar. Dels de upplevda 

olikheterna mellan könen och dels att genus i första hand är att uttrycka makt. Viktigt när man 

anlägger att genusperspektiv är att lyfta blicken och se på begrepp inte bara utifrån ett sexuellt 

perspektiv. Tar man exempelvis begreppet hora som var skamligt på 1700-talet och som är 

skamligt idag. Och som i båda fall är kopplade till sexualitet, så finns det fler bottnar. På 

1700-talet var det de ogifta mödrarna som benämndes hora. Ett sexuellt perspektiv idag, på 

detta begrepp, är när en kvinna som är utmanande klädd och/eller har sexuella relationer med 

många män blir kallad hora i syfte att förminska henne. Viktigt att se är att syftet i sig, att 

förminska henne, gör att begreppet hora också används om kvinnor exempelvis är för duktiga, 

som att få alla rätt på ett prov i skolan. Det är viktigt att verkligen se hur kvinnan konstrueras 

utifrån ett maktperspektiv. 

 

SEDLIGHETSBROTT     

 

Detta kapitel kommer att behandla de sedlighetsbrott som är kopplade till straffet otidigt 

sängelag. De tre första delarna behandlar straffen för brotten otidigt sängelag, lönskaläge och 

barnamord. I det sista kapitlet jämförs Hälsingland med resterande Sverige.  

 

Otidigt sängelag  

 

Fyra brudpar bötfälldes för otidigt sängelag i både Delsbo och Färila år 1792. Det visade att 

otidigt sängelag inte var ett helt ovanligt brott och att Karin inte var ensam om att viga sig 

gravid det året. Eftersom Färila hade färre innevånare än Delsbo, samt även färre vigslar, 18 

jämfört med 34 i Delsbo, var därmed andelen bötfällda betydligt högre i Färila. Cirka vart 

fjärde brudpar bötfälldes i Färila jämfört med vart åttonde i Delsbo. Det är en stor skillnad 

vilket skulle kunna tyda på att man höll hårdare på moralen i Delsbo än i Färila. Men siffrorna 

är små och gäller bara för ett år, så hur ser det ut för en längre period?
33

  

 

För att ge en generell bild av hur vanligt otidigt sängelag var vid den tid då Karin vigde sig 

görs en jämförelse över längre tidsperiod på 10 år, 1788-1797, se tabell 1. Perioden är vald 

utifrån att komma så nära som möjligt Lindstedt Cronbergs undersökningsperiod från Skåne, 

                                                 
33

 8,5 (34/4) för Delsbo och 4,5 (18/4) för Färila. Färila och Delsbo kyrkoarkiv, vigselböcker och 

räkenskapsböcker 1791-1973, HLA. 
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1790-1799, för att kunna göra jämförelse. Tyvärr saknas uppgifter från Färila, angående 

bötfällda för otidigt sängelag, för år 1798-1799, därav en viss differens av period. 

 

___________________________________________________________________________ 

Tabell 1. Bötfällda för otidigt sängelag i Delsbo och Färila i % av totalt antal vigda par 1788-

1797. 

__________________________________________________________________________ 

 ___________Delsbo____________ ___________Färila_______________ 

  Bötfällda   Bötfällda 

 Antal otidigt  Antal otidigt 

Vigselår Vigda  sängelag Andel(%) vigda sängelag Andel(%)_ 

1788 20 0  15 7 

1789 23 1  12 2 

1790 16 2  21 4  

1791 32 5  13 7  

1792 34 5  18 6  

1793 20  1  19 2  

1794 22 0  10 1 

1795 12 3  14 2 

1796 16 1  11 2 

1797 9 3  18   5 _________ 

Totalt: 204 21 10.3% 151 38 25.2% 

___________________________________________________________________________ 

Källa: Färila och Delsbo kyrkoarkiv, vigselböcker och räkenskapsböcker 1788-1997, HLA. 

___________________________________________________________________________ 

 

Denna generalla tabell är inte matchad exakt med vilka brudpar som betalade vilken bot, 

vilket år. Detta betyder att siffrorna för antal dömda för otidigt sängelag år 1792 (5 och 6 

stycken) inte stämmer överens med siffrorna jag nämnde tidigare (4 och 4 stycken). 

Anledningen till denna differens beror på att böterna kan ha betalts in året efter att själva 

vigseln skett och att betalningen av böterna skrivs in olika i Färila och Delsbo.
34

 Då jag 

                                                 
34

 I Färila skrivs alla böter för otidigt sängelag som skett under räkenskapsåret in i slutet. I Delsbo skrivs de in 

löpande under räkenskapsåret. 
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använder mig av ett längre tidsspann på 10 år anser jag inte att det gör en nämnbar skillnad att 

en eller en par dömda personer inte hör till det angivna året.  

 

Utifrån tioårsperioden var andelen bötfällda par 10 % i Delsbo och 25 % i Färila. För Färilas 

del visar det samma resultat som tidigare, att var fjärde brud vigde sig gravid (151/38 = 4,0). I 

Delsbo minskade andelen något till att ungefär var tionde brud var gravid vid vigseln (204/21 

= 9,7). Detta bekräftar att otidigt sängelag var betydligt vanligare i Färila än i Delsbo. 

 

Gränsen för att avgöra om konceptionen ägt rum före eller efter vigseln var satt till sju 

månader. Dvs. om bruden födde barn inom sju månader efter vigseln så fick paret böta för 

otidigt sängelag.
35

 De fyra par som bötfälldes i Delsbo 1792, födde sina barn en halv månad 

samt tre, fem och sex månader efter vigseln. Deras böter inbetalades fem till sju veckor efter 

barnets födelse, vilket antagligen hängde samman med tillfället då modern kyrktogs vilket 

skulle ske cirka fyra till sex veckor efter födseln.
36

 Kyrktagning var en ceremoni i kyrkan för 

modern som ansågs oren efter att ha fött barn och nu åter fick träda in i församlingens 

gemenskap. För en kysk mor var det en hedersam ceremoni med tacksägelse och välsignelse 

för det barn hon fött, men för en okysk mor var ritualen en annan. Följande text från 

kyrkohandboken användes vid kyrkotagning av trolovade mödrar fram till år 1811.
 37

 

 

Allsmäktige evige Gud som är äktenskapets herre, och haver själv det instiftat, och vill att det 

ärligen och tukteligen skall hållas ibland alla människor: se mildeliga till denna kvinnoperson, 

som sig med otidig beblandelse försett haver, och dig, som är kyskhetens herre, där med 

förtörnat, och din församling förargat: Förlåt henne denna synden, och giv henne nåd… 

 

Kvinnornas okyskhet var inte bara en privat angelägenhet utan de hade också förargat hela sin 

församling och förtörnat Gud. Ur ett genusperspektiv är det tydligt att det bara var kvinnorna 

som behövde syndernas förlåtelse, för männen fanns inte någon kyrktagning efter barna-

födseln. Texten ur kyrkohandboken uttrycke även att det var hon som ”försett” sig med otidig 

beblandelse, att det var henne skulden låg på. Genom kyrktagningen blev hon förlåten sin 

synd. Att det var viktigt, inte bara för hennes egen skull, utan för hela församlingens visar en 

uppteckning i Frykmans avhandling Horan i bondesamhället. Där trodde man att kvinnor som 

                                                 
35

 Thomson 1966, s. 55.  
36

 Angående tid för kyrktagning se Lindstedt Cronberg, 1997, s. 265 och Frykman, 1977, s. 135.  I Färila förs 

böterna in i slutet av räkenskapsåret utan specifika datum bokförda, därav vet jag inte när de betalades in. 
37

 Citatet är från 1693 års Handbok,  kapitel VI, barnakvinnors kyrkogång , se Lindstedt Cronberg, 1997, s. 268. 

Trolovad moder detsamma som okysk moder, att hon blivit gravid under trolovningen, dvs. innan vigseln. 
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fött oäkta barn och inte gått i kyrkan, dvs. inte kyrktagits, kunde ställa till missväxt om hon 

gick över åkrarna.
38

 

 

Vi kan se att prästerna utövade kontroll över kvinnorna. Dels genom att det var de som hade 

ansvar över brudkronan och att den bara användes av kyska brudar, annars skulle Gud bli 

”förtörnad”. Och dels kontroll över att de kvinnor som varit okyska fick syndernas förlåtelse 

så att de inte ”förargade” församlingen mera. Eftersom prästen hade kontroll på alla vigslar 

och födslar samt tog emot böter för otidigt sängelag och utförde kyrktagnings ceremonier 

tolkar jag det som att det var svårt att komma undan böterna. Av de brudpar som vigdes i 

Färila och Delsbo, totalt 52 stycken 1792, så fick alla som födde barn inom sju månader 

böta.
39

  

 

Hur förhåller sig då andelen bötfällda i Delsbo och Färila till andra delar av Sverige? 

Lindstedt Cronbergs undersökning av föräktenskapliga konceptioner i Everlöv, Skåne visar att 

20.5 % var gravida vid giftermålet under perioden 1790-1799.
40

 Hon hade inte som jag, utgått 

från de som fick böta för otidigt sängelag, utan ifrån de som födde barn inom sju månader 

efter vigseln. I praktiken ger det samma resultat som min undersökning eftersom alla som 

födde barn inom sju månader i Färila och Delsbo fick böta.
41

 Ställer man Everlövs 20,5 % 

mot Färilas 25.2 % och Delsbos 10.3 % beräknat på ungefär samma tioårsperiod (1788-1797), 

visar det att Everlöv hade större andel gravida brudpar än vad Delsbo hade, men mindre än 

Färila. Delsbo hade, jämfört med Everlöv i Skåne och med grannsocknen Färila, förhållande-

vis få föräktenskapliga konceptioner.  

 

Vad betydde detta? Var Delsbo ett väldigt hedersamt samhälle som hade få sedlighetsbrott? 

Sandström och Taussi Sjöbergs visar i sin undersökning, om barnamörderskor i 

Västernorrlands län 1861-1890, att desto färre utomäktenskapliga barn det förekom i ett 

samhälle, desto större social kontroll fanns det mot utomäktenskapliga förbindelser, och desto 

oftare drevs kvinnor att ta livet av sina utomäktenskapliga barn på grund av den sociala 

pressen. Utomäktenskapliga barn var inte detsamma som föräktenskapliga. De var båda 

                                                 
38

 Uppteckning från Ottraved i Västergötland se Frykman, 1977, s. 143.  
39

 Delsbo kyrkoarkiv; Vigselbok C:3, år 1792, födelse- och dopbok C:3, år 1792-1793, Kyrkoräkenskapsbok      

LIb:1, år 1792. Färila Kyrkoarkiv; Vigselbok E1:2, år 1792, Födelse och dopbok C:3, år 1792-1793, 

Kyrkoräkenskapsbok L Ia:7, år 1792.  
40

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 197. Se tabell 5.1: period 1790-99, föräktenskapliga konceptioner (7+2) delat 

med antal vigslar totalt (44 st) i Everlövs församling. 
41

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 196. 
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begrepp som visade att barnen var födda av okyska mödrar. Skillnaden var att utom-

äktenskapliga barn föddes av ogift moder medan det föräktenskapliga barnets moder gifte sig 

innan barnet föddes. Utifrån Sandström och Taussi Sjöbergs resonemang ovan, skulle Delsbo 

vara ett samhälle med stark social kontroll, om det även fanns (förutom få föräktenskapliga 

konceptioner) färre utomäktenskapliga födslar och fler barnamord, än i både Everlöv och 

Färila.   

 

Lönskaläge och utomäktenskapliga barn.  

 

Utifrån tidigare nämnda undersökningsresultat av Sandström och Taussi Sjöberg finns det 

anledning att studera förekomsten av utomäktenskapligt födda barn och barnamord i Delsbo 

och Färila för att jämföra med deras forskning (för att se hur det är kopplat till heder och 

social kontroll). Detta kapitel undersöker utomäktenskapliga födslar och nästa kapitel jämför 

med barnamord.  

 

Hur vanligt var utomäktenskapliga födslar i Färila och Delsbo? Att bli gravid före äktenskapet 

var olagligt. Gifte sig föräldrarna inte med varandra skulle både fadern och modern böta för 

lönskaläge
42

, modern 1 riksdal och 32 shilling samt till sockenkyrkan 32 shilling, fadern 

skulle betala dubbelt.
43

 Och barnet benämndes som oäkta. I undersökningen för år 1791-1793, 

se tabell 2, har jag utgått från de oäkta barn som föddes under tidsperioden och sedan jämfört 

med om och vilka av dessa barns föräldrar som fick böta för lönskaläge. De bötfällda har förts 

in i tabellen under det år deras barn föddes även om själva böterna har noterats betalda året 

efter, se tabell 2.  En jämförelse mellan Färila och Delsbo, under denna treårsperiod visade att 

lönskalägebrotten var fler i Delsbo, 2 stycken, än i Färila, 1 stycken (se tabell 2). Färila och 

Delsbo socknar hade som tidigare nämnts olika antal innevånare, så antalet lönskalägen borde 

ha jämförts med antalet ogifta kvinnor och änkor i fertil ålder i de två socknarna. Jag kunde 

inte få tag i de siffrorna. Istället har jag utgått från antalet oäkta födslar där föräldrarna skulle 

ha dömts för lönskaläge, även om vi sett att alla fall inte har rannsakats. Det är intressant att 

konstatera att inte alla oäkta födslar kommer till tinget samt att undersöka om både fadern och 

modern döms.  

                                                 
42

 Var någon av eller båda kontrahenterna gifta blev brottet enkelt eller dubbelt hor. Detta sedlighetsbrott 

kommer jag inte gå in på i min undersökning.  
43

 Se tingsprotokoll för lönskaläge i Färila 16/4 1789. Färila och Ytterhogdal tingslags arkiv, Domböcker A 

Ia:50, HLA.  
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__________________________________________________________________________ 

Tabell 2. Antal oäkta födslar i % av totalt födda barn, samt antal lönskaläge fall, i Delsbo och 

Färila 1791-1793. 

 

  Delsbo   Färila 

År Antal 

födda 

Antal 

oäkta 

födslar 

Andel 

i % 

Antal 

Lönskaläge 

fall 

Antal 

födda 

Antal 

oäkta 

födslar 

Andel 

i % 

Antal 

Lönskaläge 

fall 

1791   77 1 1,3 1  58 1 1,7 0 

1792   92 0 0 0  58 0 0 0 

1793 101 2 2,0 1  55 1 1,8 1 

Totalt: 270 3 1,1 2 171 2 1,2 1 

 

Källa: Färila och Delsbo kyrkoarkiv, födelse- och dopböcker och räkenskapsböcker 1791-

1993, HLA. 

 

 

Här följer en kort sammanställning av de oäkta barnen och deras föräldrar utifrån Födelse- 

och dopböckerna, kyrkoräkenskapsböckerna och husförhörslängderna i Färila och Delsbo.  

 

16/2 1791 födde norska pigan Maria Christophersdotter, från Wi i Delsbo, sonen Lars, han 

döptes dagen efter. Ingen ålder nämns på Maria. Hon betalade 32 shilling i böter till kyrkan 

för lönskaläge femton månader senare, den 9/5 1792. Ingen fader nämndes. Hon flyttade till 

Västeräng där det nämndes i husförhörslängden att hon tog nattvard den 1/4 1792. Hon hade 

även en dotter Sigrid 4 år.
44

  

 

17/8 1793 födde pigan Brita Pärsdotter, från Sunne i Jämtland (sic!), boende på Västra Näset i 

Delsbo, dottern Carin, hon döptes samma dag och dog den 27/9 samma år. Modern var 23 år 

gammal. Hittade henne inte bötfälld för lönskaläge. Ingen fader nämndes. Hittade henne inte 

helt säkert i husförhörslängden.
45

 

 

30/11 1793 födde pigan och soldatdottern Margta Olofsdotter, från Gåsbacka i Delsbo, 

dottern Anna, hon döptes samma dag. Modern var 23 år gammal. Hon betalade 32 shilling i 

                                                 
44

 Delsbo kyrkoarkiv; Födelse- och dopbok C:3, 1791, s. 98. Räkenskapsbok LIb:1, 1792, s. 140. 

Husförhörslängd AI:5b, 1787 – 1794, s. 144. 
45

 Delsbo kyrkoarkiv; Födelse- och dopbok C:3, 1793, s. 120 och 456. Finns en piga på Näset som heter Brita 

Pärsdotter, men år och härkomst stämmer inte riktigt, se husförhörslängd AI:5a, s. 140. 
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böter till kyrkan för lönskaläge nästan ett år senare, den 19/11 1794. Ingen fader nämndes. 

Nämndes i husförhörslängden att hon tog nattvard den 16/11 1794. 
46

 

 

20/7 1791 födde pigan Karin Matsdotter från Kårböle i Färila sonen Mats. Han döptes 30/8 

1791. Hittade henne inte bötfälld för lönskaläge. Ingen fader nämndes. Notering om att hon 

flyttade 1793. Ingen ålder på modern nämndes. Hittade henne inte helt säkert i husförhörs-

längden.
47

 

 

5/2 1793 födde pigan Lifa Johansdotter från S. Weckebo i Färila dotter Carin. Carin döptes 

den 9/2 och dog den 20/4 samma år. Ingen ålder nämndes för Lifa. Hon betalade 32 shilling i 

böter till kyrkan för lönskaläge nio månader senare, den 29/11 1793. Ingen fader nämndes. 

Ingen nattvard nämndes i husförhörslängden.
48

 

 

Antalet betalda böter för lönskaläge, tre stycken, stämde inte med antalet oäkta födda barn, 

fem stycken, se tabell 2. De tre som dömdes är alla mödrar. Inga fäder nämndes eller dömdes 

till böter. Det är svårt att veta varför de två mödrarna, pigan Brita i Delsbo och pigan Karin i 

Färila, inte bötfälldes. Karin var piga i Kårböle, som låg relativt långt bort från centralorten 

Färila, fyra mil. Avståndet kan ha haft betydelse. Exempelvis döptes barnet Mats mycket 

senare än brukligt, 40 dagar efter födseln, vilket annars skedde någon dag efter födseln. 

Kanske nådde inte lagens långa arm Karin innan hon flyttade från orten två år senare, 1793. I 

husförhörslängderna från Kårböle fanns inga noteringar om nattvard eller husförhör varken 

för henne eller för de andra boende där. Detta kan ytterligare visa på att kontrollen var mindre 

i de perifera bygderna som Kårböle.
49

 Den andra modern som inte bötfälldes, Brita, nämndes 

som piga på Västra Näset, vilket låg relativt centralt i Delsbo socken, och hennes barn Carin 

döptes samma dag som det föddes. Hon var inflyttad och nämndes komma från Sunne i 

Värmland (sic!).
50

 Antagligen spelar just det ingen roll, att hon var inflyttad, för att hon inte 

skulle straffas eftersom en av de bötfällda mödrarna, pigan Maria, benämndes som norska 

pigan. Däremot kan det visa på att det var vanligare att inflyttade födde oäkta barn. Faddrarna, 

                                                 
46

 Delsbo kyrkoarkiv; Födelse- och dopbok C:3, 1793, s. 122. Räkenskapsbok LIb:1, 1794, s. 161. 

Husförhörslängd AI:5a, 1787 – 1794, s. 11 (nattvarden innan dess fick hon 17/3 1793 i Knutslunda där hon var 

piga då, se AI:5b, s. 129). 
47

 Färila kyrkoarkiv; Födelse- och dopbok C:3, 1791, s. 67. En Karin Matsdotter , född 1758, nämns i Kårböle 

som flyttar 1794, inga noteringar om förhör och nattvard, se Husförhörslängd AI:6b, s. 168. 
48

 Färila kyrkoarkiv; Födelse- och dopbok C:3, 1793, s. 76. Dödbok F:1, 20/4 1793.  Räkenskapsbok LIa:7, s. 

193. Husförhörslängd AI:6b, s. 75. 
49

 Se Färila kyrkoarkiv, husförhörslängd AI:6b, s. 168-174.  
50

 Delsbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok C:3, s 120.  
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vid dopet av pigan Karins barn, var från Alfta, så man kan ana att modern även där var 

inflyttad till Färila socken (Alfta är en socken i Hälsingland).
51

     

 

En skillnad, mot de som fick böta för otidigt sängelag, var att böterna för lönskaläge betalades 

in betydligt senare, mellan nio till femton månader efter barnets födelse, mot 5 till 7 veckor 

när det gällde otidigt sängelag. I två av fallen, där jag kunnat utröna när mödrarna tog 

nattvarden för första gången efter barnafödandet, ser jag att det hänger samman med när de 

betalade in sina böter. Pigan Maria tog nattvarden 1 april och betalade böterna 9 maj 1792. 

Pigan Margta tog nattvarden 16e och betalade böterna den 19e november 1794. Som tidigare 

nämnts fick nattvarden tas först efter att mödrarna kyrktagits. För lönskaläge kvinnorna 

skedde detta genom enskild skrift och avlösning, en ritual där de fick syndernas förlåtelse. En 

annan skillnad var att lönskaläge var ett brott som togs upp i tinget vilket hölls två gånger per 

år. Detta gjorde också att det tog längre tid innan mödrarna fick sin avlösning (än vid brottet 

otidigt sängelag). 

 

Jag kommer inte gå närmare in på vilken social status de oäkta barnens föräldrar kan ha haft. 

Jag konstaterar att alla fem mödrar benämndes pigor. Detta säger inte något om deras sociala 

status. I bondesamhället var i stort sett alla ogifta kvinnor pigor eller änkor. En av de fem 

mödrarna, Margta från Delsbo, benämns som soldatdotter som indikerar på lägre status. 

Skulle det framgå om någon var bonddotter indikerar det på högre status. Och fäderna vet vi 

ingenting om. 

 

Vad beror det på att fäderna varken nämndes eller dömdes? Var det så att kvinnorna inte 

nämnde barnets far? Enligt lag behövde kvinnorna inte längre uppge vem fadern var. Gustav 

III lag från 1778, det s.k. barnamordsplakatet, syftade till att skydda kvinnor som ville föda 

som det hette obemärkt. De behövde inte längre uppge faderns namn, vilket de absolut hade 

behövt tidigare.
 52

 Tyvärr ledde den nya lagen till att fäderna lättare kunde svära sig fri från 

ansvar och inte erkänna faderskapet. Lindstedt Cronberg visar att samhället blev mer ojämlikt, 

eftersom det oftast var kvinnorna som ensamt fick ta hela straffet, både skamligt och 

ekonomiskt, då endast hon fick stå för böterna och försörjningen av barnet.
53

  

                                                 
51

 Färila kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok C:3, s. 56. (HLA) 
52

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 66 ff. 
53

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 291 ff. 
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För att få en djupare förståelse över situationen kring lönskaläge, och speciellt om det fanns 

någon mer information om fäderna, har jag studerat några tingsfall om lönskaläge i Färila. 

Som tidigare nämnt är Färila valt utifrån att det finns lättläst och lättorienterat avskrivet 

tingsmaterial därifrån. Önskvärt hade varit att välja ett par år kring 1792. Då det avskrivna 

materialet endast gäller till och med 1790 har jag valt material från 1789 och 1790, se bilaga. 

Utgångspunkten har varit de lönskalägefall som tas upp i tingsprotokollen, fyra till antal. De 

som dömdes har kontrollerats med när de betalade sina böter till Färila kyrka, kvinnorna 

betalade 32 shilling och männen dubbelt, 1 riksdal 16 shilling.
54

 Förutom böter skulle de av 

prästen hemligen skriftas och avlösas. Ritualen bestod av att brottslingen i kyrkan inför 

prästen bekände sin synd och sin ånger och därmed åter fick ingå i församlingens gemenskap. 

Denna ritual var tidigare offentlig inför hela församlingen men 1741 blev den enskild och 

förflyttades till sakristian. I barnamordsplakatet från 1778 nämns att vittnena ålades med 

tystnadsplikt.
55

 Detta var en förbättring för kvinnorna som slapp skämmas offentligt inför hela 

församlingen. 

 

Fyra kvinnor blev dömda för lönskaläge 1789-1790. Samtliga hade nyligen fött barn. Tre av 

kvinnorna blev stämda av Kronolänsmannen Michael Almström. För den fjärde kvinnan hade 

det inkommit en skrift till Häradsrätten om begäran att hon skulle få försona sitt brott med 

laga böter (nämndes som den kommit in från henne själv).  

 

Tre av kvinnorna uppgav vem fadern var. Inga av männen var inkallade eller stämda till detta 

ting. Två av männen var soldater, Olof Viger och Jon Jonsson Fyr. Soldaten Olof Viger var 

inkallad i Finland och kunde inte höras. Men de andra två, soldaten Jon Jonsson Fyr och 

drängen Pär Nilsson, fick länsman Almström i uppdrag att se till att de kom till tings.  

 

Soldaten Olof Viger kunde varken höras eller dömas eftersom han var i Finland. Pigan Margta 

Pärsdotter, berättade att han erkänt faderskapet men nämnden kunde inte endast gå på 

”hennes blotta angifwelse”.
56

  

 

Alla fyra mödrar fick böta för lönskaläge 1 daler och 32 skilling, samt 32 skilling till kyrkan. I 

kyrkans räkenskapsbok fann jag även att en av fäderna, drängen Per Nilsson, betalade böter 

                                                 
54

 Enligt 53 kapitel 1§ och 55 kapitel 5§ i Missgärningsbalken åläggs kvinnor att böta för lönskaläge 1 riksdaler 

och 32 shilling samt till sockenkyrkan 32 shilling, mannen böter dubbelt. 
55

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 67, 267 och 271. 
56

 Citat se Färila och Ytterhogdal tingslags arkiv, Domböcker A Ia:50, 16 april 1789. 
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för lönskaläge, 1 daler 16 skilling, samtidigt som modern, pigan Brita Eriksdotter, betalade 

sina 32 skilling.
57

 Enligt tingsprotokollet blev drängen inte dömd vid detta ting, men tydligen 

betalade han kyrkoboten. Drängen Per Nilsson vigde sig den 21/3 1790 med en annan kvinna, 

bonddottern Cherstin Persdotter på Kårböleskog.
58

 Pigan Brita födde sitt barn Karin 23/10 

1790 vilket betydde att Brita blev gravid med Per cirka två månader innan Per gifte sig med 

Cherstin. Eftersom Per erkänt fick han böta för lönskaläge. Det borde finnas med i 

tingsprotokollet också, men det kan ha tagits upp under vårtinget 1791, som jag inte har 

tillgång till.  

 

Sammanfattar jag information om Brita Eriksdotter så födde hon Karin den 23/10. En och en 

halv månad senare, 7/12, blev Brita rannsakad och dömd vid hösttinget 1790, att böta 1 

riksdal och 32 shilling samt 32 shilling till kyrkan. Vidare skulle hon hemligen skriftas och 

avlösas av prästen. Tre veckor senare, 31/12, betalades böterna in. Antagligen skedde 

avlösning och skriftningen i samband med betalningen eftersom det noterades att Brita tog 

nattvard den 1/1 1791. Likheten mellan Brita och Pers situation är att de får båda böta för 

lönskaläge och de får båda hemligen skriftas och avlösas men sedan upphör likheten. Drängen 

Per har avanserat från dräng till husbonde genom att gifta sig med en bonddotter. Vilken 

status Brita hade vet vi inte men han kunde välja. Han tog sitt straff men sedan kunde han 

lämna sin dotter och gå in i det gifta ståndet som bonde. Brita däremot lämnar inte sin nya 

status som ogift mor. Hon kan komma gifta sig så småningom, men nu är hon en hora med 

oäkta barn att ta hand om samtidigt som hon måste sköta sina sysslor som piga. Hon är kvar 

på sin underordnade position som piga.
59

 Som hora skulle hon dessutom enligt Frykman 

attribueras så man såg att hon var en okysk ogift moder så hon kunde fortsätta skämmas så 

länge hon var ogift. Exempel från Färila på skamplagg för horor har jag inte hittat men en 

uppteckning från grannsocknen Ljusdal finns där man skulle passa sig för att gå i vanligt 

huckle, för då kunde man ses som ”en stygga hora”.
60

 Vidare får man se att hon var ganska 

ensam i sin nya position som ogift moder eftersom få utomäktenskapliga födslar skedde i 

Färila, vilket gjorde henne än mer marginaliserad. 

 

                                                 
57

 Färila kyrkoarkiv, räkenskapsbok L Ia:7, s. 158. Betalade böterna 31 december 1790. 
58

 Färila kyrkoarkiv, Vigselbok, E I:2, 21/3 1790. 
59

 I Husförhörslängderna har jag kunnat följa Brita som piga fram till 1803 (sen hittar jag inte vart hon tog 

vägen). Så inom 13 års tid efter lönskaläget hade inte Karin gift sig. Se Färila kyrkoarkiv, Husförhörslängd 

AI:6b, s. 14 och AI:7b, s. 26. 
60

 Dahlin, 1937, s. 16-18. 
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I tingsprotokollen träder fäderna fram med namn, tre av fyra mödrar nämnde vilka fäderna 

var. En av fäderna betalade sin bot. Han benämndes som dräng och hade hunnit gifta sig med 

en annan kvinna. De två fäder som kom undan åtal och böter var båda soldater. Inga av de, av 

mödrarna namngivna fäderna, stod med i födelse- och dopboken. Där stod endast modern 

nämnd. När barn däremot föddes inom äktenskapet fördes båda föräldrarnas namn in. I 

husförhörslängderna är det svårt att med säkerhet hitta dessa mödrar. Efter att ha genomsökt 

husförhörslängderna i de byar mödrarna var ifrån (Stocksbo, Storbyn och Valla) hittade jag 

pigor som stämde in med deras namn. Men i de fall jag inte finner att deras oäkta barn är 

inskrivna är det vanskligt att med säkerhet veta att det är rätt person. Endast en av mödrarna 

går säkert att identifiera och det är pigan Brita Eriksdotter i Storbyn där dottern Karin 

Pärsdotter nämns tillsammans med henne. Även om fadern inte nämns vid namn i födelse- 

och dopboken så bär Karin sin faders namn, Pärsdotter.
61

 

 

I tre av de fyra fallen var Kronolänsmannen målsägande och hade stämt kvinnorna. Det var 

både hans rättighet och skyldighet om ingen annan gjorde det. Han hade även en ekonomisk 

vinning i att få de anklagade dömda eftersom böterna skulle treskiftas mellan kronan, häradet 

och målsäganden (1734 års lag, Missgärningsbalken 53:2). Det var lätt att få kvinnorna 

dömda eftersom de bevisligen fött barn, även om vi sett att några verkade ha undkomit 

stämning och straff. Svårare verkar det ha varit att få fäderna rannsakade och dömda. För att 

kunna döma fadern krävdes det att modern nämnde vem han var och att han erkände 

faderskapet. I de fyra fallen från Färila var det två av fäderna som inte gick att stämma, dels 

en moder som valde att inte berätta vem fadern var, samt en fader som var soldat och ute i 

krigstjänstgöring. Men de andra två hade länsmannen kunnat stämma till rannsakning, 

speciellt drängen Pär Nilsson som skriftligen erkänt.
62

 Nu fick länsmannen istället i uppdrag 

att kalla dessa två män till nästa ting. Strategin från Länsman verkade ha varit att i först hand 

stämma mödrarna, som inte kunde komma undan.
63

  

 

Här kan vi se att det är en stor skillnad på vilket kön som rannsakades och dömdes för 

lönskaläge. Även om kvinnorna nämnde vem fader var så stämdes dessa inte för lönskaläge i 

första taget, utan länsmannen blev tillsagd att stämma dem. Förutom att männen kom undan 

rent ekonomiskt genom att de slapp böta, så kom de även undan skammen. Skammen att 
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 Färila kyrkoarkiv, husförhörslängd AI:6b, s. 14. 
62

 Färila och Ytterhogdal tingslags arkiv, Domböcker A Ia:50, 7 december 1790. 
63

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 140. 
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behöva gå till prästen för enskild skrift och avlösning. Men hade de dömts så hade de efter 

skriftningen inte haft samma skambörda som kvinnan. Den ogifta modern, horan, ansågs 

kunna sätta sjukdom på folk.
64

 Denna tro fanns inte om de ogifta fäderna.   

 

På den individuella nivån var det kvinnorna som i praktiken blev ansvariga för sedligheten 

(eftersom det i de flesta fall bara var hon som blev straffad). Lagändringen 1734 då kvinnor 

gick från att vara ett rättsobjekt (där mannen ansågs lägra kvinnan) till att bli ett rättssubjekt 

(jämlikt delaktig i samlaget) innebar för kvinnan paradoxalt nog att hon blev ansvarig för 

sedligheten.
65

 Inför lagändringen fanns dock en omstridd diskussion om synen på ansvarets 

könsfördelning. Under 1690-talet diskuterade lagkommissionens ledamöter om följderna för 

kvinnan (och hennes utomäktenskapliga barn) skulle relateras till hennes inställning till det 

utomäktenskapliga umgänget. Juridikprofessorn Carl Lundius vars sympatier låg hos 

kvinnorna skrev ”det synes för dem mycket svårt som blivit besviken och förnedrat till sin 

heder, och att de och ovanpå skall med straff beläggas”.
66

 Men denna differentiering kom 

inte med i den färdiga lagtexten. 

 

Återgår vi till jämförelsen mellan Delsbo och Färila angående utomäktenskapliga födslar 

1791-1793, se tabell 2, så hade Färila något färre antal oäkta födslar och lönskalägen, men 

jämfört med det totala antalet födda barn så blev andelen oäkta födslar ungefär lika för de 

båda socknarna, 2/171 i Färila och 3/270 i Delsbo. Det var alltså ungefär lika vanligt med 

utomäktenskapliga konceptioner (som inte ledde till giftermål) i de båda socknarna.  

 

Prästen Samuel Ödmann beskrev i sin bok Hågkomster att han trodde sig kunna försäkra, att i 

hela jurisdiktionen för både södra och norra Hälsingland på fem år inte funnits fyra 

lönskalägen att avdöma.
67

 Vilka fem år Ödmann syftade på nämndes inte. Men eftersom han 

beskrev tiden då prästen Lenaeus levde och verkade borde det ha skett någon gång mellan 

december 1768, då Ödmann första gången bevistade Delsbo och Lenaeus, och januari 1776 då 

Lenaeus dog. Inga oäkta barn föddes under denna tid i Delsbo, 1769-1775, och endast två 

stycken i Färila (år 1775). Ödmanns försäkran kan stämma då inga oäkta barn föddes under 

femårsperioden 1769-1774 i Färila och Delsbo. Nu bestod hela Hälsingland av 33 socknar så 
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man får reservara sig för att det inte gällde hela Hälsingland.
68

 Men helt klart fanns en 

femårsperiod utan lönskalägen i Delsbo och Färila. Den tidsperiod Ödmann beskrev ligger ca 

20 år tidigare än min undersökningsperiod på 1790-talet men antalet utomäktenskapliga 

födslar verkade inte ha förändrats nämnbart under denna tid utan den sociala kontrollen var 

fortsatt stark i Delsbo. Blev en ogift kvinna gravid så ledde det inte till lönskalägefall utan 

istället gifte hon sig. 

 

För en generell jämförelse över andelen lönskalägen, undersöks en längre tidsperiod på 10 år, 

se tabell 3.  Utgångspunkten är samma tidsperiod som Lindstedt Cronberg har i sin studie 

över Everlöv i Skåne. Hon visade att andelen oäkta födslar där var 6,7 %. Everlöv hade 

därmed mer än dubbelt så stor andel oäkta födslar än Färilas andel på 3,0 %, och tre gånger så 

stor andel som Delsbos på 1,9 %.
69

 

__________________________________________________________________________ 

Tabell 3  Oäkta födslar i Delsbo och Färila i % av totala antalet födda 1790-1799. 

__________________________________________________________________________ 

 Delsbo Delsbo  Färila Färila 

 antal  antal  antal antal  

År födda oäkta födslar Andel(%) födda  oäkta födslar Andel(%) 

1790 65 0 0 52 1 1,9 

1791 77 1 1,3 58 1 1,7  

1792 92 0 0 58 0 0  

1793 101 2 2,0 55 1 1,8 

1794 78 2 2,6 62 3 4,8 

1795 102 4 3,9 55 1 1,8 

1796 81 0 0 54 1 1,9 

1797 81 2 2,5 73   6 8,2 

1798 78 1 1,3 57   2 3,5 

1799 83 4 4,8 52  1 1,9_______ 

Summa: 838 16 1,9 576 17 3,0 

 

Källa: Tabellverket 1749-1859, Formulär nr 20 för Delsbo och Färila, åren 1790-1799.
70
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Vad är då skillnaden mellan Everlöv i Skåne, och Färila och Delsbo i Hälsingland som gör 

den stora skillnaden mellan andelen utomäktenskapliga födslar? Lindstedt Cronberg visade att 

i Everlöv skedde den största andelen utomäktenskapliga födslar av de obesuttna.
71

 I Färila och 

Delsbo kan det också ha varit att de flesta utomäktenskapliga födslarna skedde av pigor från 

obesuttna. Men eftersom både Färila och Delsbo är bygder med få obesuttna där merparten är 

besuttna bönder och självägande torpare så blir inte andelen utomäktenskapliga födslar stor. 

Det är alltså den socioekonomiska sammansättningen som bidrar till skillnaden.  

 

Återkopplar man till resonemanget i slutet av kapitlet Otidigt sängelag, sid 19, om hypotesen 

att Delsbos andel av få gravida brudpar skulle tyda på en stark social kontroll som gjorde att 

Delsbo också borde haft färre utomskapliga födslar än både i Everlöv och Färila, så ser man 

att det stämmer. Det som inte stämmer var att Everlöv i så fall borde ha haft färre oäkta 

födslar än Färila. Detta stämde inte alls med Färilas andel på 3,0 % mot Everlövs på 6,7 %. 

Båda Hälsingesocknarna, Färila och Delsbo, ligger på väldigt låga andelar jämfört med 

Everlöv i Skåne. Detta visar att den sociala kontrollen var mycket starkare i både Färila och 

Delsbo än i Everlöv. Utifrån detta resonemang borde barnamorden i så fall vara större i Färila 

och Delsbo än i Everlöv.  

 

Barnamord 

 

Barnamord var ett begrepp som gällde de ogifta kvinnor som ofrivilligt blev gravida och som 

i hemlighet (i lönndom) födde sina barn och sedan tog ihjäl dem. Detta brott var således inte 

bara ett dråps- eller våldsbrott i gängse mening utan var föregånget av ett sedlighetsbrott. 

Lagstiftningen uttryckte specifikt att förövaren var en lösaktig, osedlig kvinna. Ur 1734 års 

lagtext om barnamord: 

 

1§. Kona, som af oloflig beblandelse varder hafande, och  thet ej uppenbarar förr födslen, söker 

enslighet vid sielfva födslen, och therefter lägger fostret å lönn; hon skal halshuggas och i båle 

brännas, ehvad hon föregifver fostret vara dödt födt, eller ej fullgångit. Varder thet genast 

framskaffadt, och pröfves thet ej fullgångit vara, eller finnes ej något våldsamt tekn ther å; tå 

straffes modren med ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet.
72
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Ordet kona användes för osedliga kvinnor. Lagtexten riktade sig endast till modern, barnets 

fader nämndes inte. Däremot kunde de dömas i enlighet med 3§ där medhjälpare till 

förgörning eller fosterfördrivning också skulle straffas med döden. Modern skulle även 

straffas (med kroppsbestraffning, fängelse eller arbete) om fostret var dödfött. Men om hon 

däremot inte födde i hemlighet och fostret var dödfött då behövde hon endast böta för 

lönskaläge (enligt 2§).
73

  

 

Återigen ser man att det är kvinnorna som skulle straffas och stå med skammen medan 

männen osynliggjordes. 

 

Barnamord var ett stort problem i Sverige, och som tidigare nämnt kom en lag år 1778, 

barnamordsplakatet, som skulle göra det bättre för mödrar som födde oäkta barn och drevs till 

att döda dem. Etnologiprofessor Inger Lövkrona har studerat åtta barnamord i Västergötland, 

under perioden 1729-1776.
74

 Denna period ligger tidigare än min undersökning samt före 

barnamordsplakatets införande därför har jag undersökt antal barnamord under perioden 

1749-1776, och jag har inte funnit några i Färila och Delsbo. Det är svårt att göra jämförelse 

med Lövkronas undersökning dels för att jag inte har siffror för barnamord i Delsbo och 

Färila motsvarande Lövkronas tidigare år 1729-1748 och dels för att hon inte nämner om de 

åtta barnamord hon undersökte var alla eller en del av ett större antal under denna period i 

Västergötland. Samt dels att mina siffror över antal barnamord bara gällde två av 

Hälsinglands 33 socknar (jämfört med hela Västergötland i Lövkronas undersöknings-

område). Det jag kan konstatera är att det skedde få barnamord i Färila och Delsbo under 

denna period. 

 

Hur vanligt var barnamord i Delsbo, Färila och Everlöv under tioårsperioden 1790- 1799? 

Inget barnamord dömdes i Färila. I Delsbo noterades ett barnamord år 1799.
75

 

Barnamörderskan dömdes till döden, halshöggs och brändes på bål den 26 juni 1799.
76

 

Lindstedt Carlberg tog inte upp barnamord i sin undersökning men för att få en jämförelse har 

jag undersökt antal barnamord i Everlöv under samma period, 1790-1799, och ett barnamord 

noterades år 1790. Detta visar att få barnamord utfördes under denna tioårsperiod i alla tre 
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socknar.
77

 Vilket betyder att resonemanget om att Färila och Delsbo borde ha fler barnamord 

än Everlöv inte stämmer. 

 

Utifrån den tidigare nämnda undersökningen av Sandström och Taussi Sjöberg borde Delsbo 

ha haft fler barnamord med tanke på att de hade så få utomäktenskapliga födslar. Att detta inte 

stämmer med min undersökning kan bero på att undersökningarna gällde olika tidsperioder 

som hade olika sociala mönster. Sandström och Taussi Sjöbergs undersökning gällde perioden 

1861-90, i Västernorrlands län, då samhället gick från ett agrart till ett industriellt samhälle. 

Min undersökning gäller en period kring 1790 i ett allt igenom agrart samhälle med stora 

andelar bondehemman.
 78

 

 

Hälsingland i jämförelse med resterande Sverige 

 

Sammanfattningsvis hade Delsbo relativt få andelar brudpar som fick böta för otidigt 

sängelag, 10,3 %, jämfört med Färila som hade 25,2 % och Everlövs 20,5 %, vid ungefär 

samma tioårsperiod på 1790-talet. Delsbo och Färila hade relativt liten andel 

utomäktenskapliga födslar under samma tioårsperiod, 1,9 % respektive 3,0 %, jämfört med 

Everlöv som hade 6,7 %. Vidare hade även Delsbo och Färila få barnamord, endast ett 

rättsfall på 60 år, 1749-1810.  

 

Att hålla på sedlighetan verkade ha varit viktigt i Hälsingland. Även om fler föräktenskapliga 

konceptioner skedde i Färila, så valde de att gifta sig, och därmed blev de oäkta födslarna och 

lönskalägefallen få. Alla utomäktenskapliga födslar ledde inte till anklagelse och dom för 

lönskaläge. Av totalt fem oäkta födslar under åren 1791-1793 i Delsbo och Färila så dömdes 

tre av mödrarna och inga av fäderna. En fördjupat studie av lönskalägen i Färila 1789-1790 

visade att tre av fyra mödrar nämnde vem fadern var men att endast en blev bötfälld (alla 

mödrar bötfälldes). 

 

Historieprofessor Ann-Sofie Ohlander (tidigare Kälvemark) har i sin undersökning, om den 

ogifta modern, tagit upp olika anledningar till att en stark ökning av att antalet 
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utomäktenskapliga födslar skedde i hela Europa under perioden 1750-1850.
79

 I Sverige 

skedde allmänt en särskilt stark uppgång under åren 1788-1823. Men denna ökning var ojämn 

och visade stora regionala skillnader. I Hälsingland var talen låga (men stegrade starkt under 

slutet av 1800-talet), vilket överensstämde med min undersökning över Hälsingesocknarna 

Färila och Delsbo på 1790-talet, medan Skåne hade höga tal, vilket stämde med Lindstedt 

Cronbergs undersökning över andelen utomäktenskapliga födslar i Everlöv.   

 

En anledning till ökningen av utomäktenskapliga födslar, som Ohlander nämnde, var att den 

sociala kontrollen över kvinnorna inte blev lika stark när det blev vanligt att de flyttade långt 

hemifrån. I jordbruksbygder var det ofta vanligt med samlevnad före äktenskapet, men då var 

den sociala kontrollen så stark, att normalt sett ett par som väntade barn tillsammans också 

gifte sig med varandra. Denna kontroll fanns emellertid inte längre i de fall då döttrarna 

flyttade långt ifrån sina hem till snabbt växande industristäder. I denna kontext kan man se 

uppgången av utomäktenskapliga födslar inte som en följd av frigörelse utan tvärtom som en 

följd av kvardröjande traditioner (dvs. att man fortsatte med traditionen av samlevnad före 

äktenskapet).
80

 Utifrån detta resonemang kan man se att både Färila och Delsbo hade stor 

social kontroll där det var få utomäktenskapliga födslar. Att de flesta som blev gravida gifte 

sig. Man kan även se att av de kvinnor som dömdes för lönskaläge var det åtminstone två av 

fyra som kom långt bortifrån, en som benämndes som ”norska pigan” och en som ”pigan från 

Sunne och Värmland”, och att de i och med detta var mindre kontrollbara.  

 

Generellet var alla pigor i en underlägsen position gentemot husbonden och det gifta ståndet. 

Så var även drängarna. Men det var kvinnorna, på denna individuella nivå, som fick ta 

ansvaret för sedligheten (vilket tidigare nämnts). Inom det ogifta ståndet fanns det 

individuella förutsättningar. Blev en obesutten piga med barn var det mindre chans att få 

fadern att erkänna och eller att gifta sig med henne, jämfört med en bonddotter.
81

 Vidare var 

en gravid piga som kom utifrån mer utsatt eftersom hon inte på samma sätt hade någon som 

kunde göra påtryckningar på fadern om att de skulle gifta sig, så som kvinnor som bodde på 

orten hade.  
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På den institutionella nivån inom kyrkans gemenskap var strategin att det var kvinnan som 

skulle tuktas och skämmas i syfte att få bukt med osedligheten. På tinget var det kvinnan som 

i första hand straffades. Lagmannen verkade inte anstränga sig för att få de angivna männen 

till tings.   

 

Kontrollen skulle ske över kvinnorna, männen behövde inte kontrolleras. Inger Lövkrona 

visade i sin studie om barnamord, att lagen specifikt riktade sig till kvinnorna som födde 

barnet och att presumtiva barnamörderskorna i lagtexten beskrevs som lösaktiga, och att 

läkare beskrev barnamörderskor som beräknande och grymma. Men den bilden stämde illa 

med de åtta barnamörderskor Lövkrona studerat, som istället var skamsna, och av blygsel och 

rädsla för kyrkoplikten mördade sina barn.
82

  

 

Kyskhet var normen. Utifrån studien i detta kapitel utkristalliseras, som Scott nämner, hur 

samhället på en institutionell nivå upprätthåller och bevakar att kvinnorna följde normen. Att 

lagar som gällde både män och kvinnor i praktiken i första hand påverkade kvinnorna. Vid 

lönskaläge stämde länsman i första hand mödrarna till rannsakning och dom, och hade de inte 

råd att betala fick de böta med kroppsstraff, medan de flesta fäder helt kom undan. I kyrkan 

skulle de sedan skriftas, bekänna och ångra sin skuld. Tidigare var skriftningen offentlig, och 

som Lövkrona nämnde, se ovan, så fanns det en rädsla för den offentliga kyrkoplikten, att 

mödrar mördade sina barn i rädsla för pliktpallen.
83

 Vad det gällde barnamord så 

formulerades lagen så att den bara riktade sig till mödrarna, att om de födde i hemlighet så var 

det automatiskt ett mord, även om de sa att barnet var döfött. 

 

ATTRIBUTERING     

 

Detta kapitel kommer att undersöka hur attributering användes för att signalera kyskhet kontra 

okyskhet. Första delkapitlet behandlar lönskalägekvinnor, de som fött utomäktenskapliga 

barn, dvs. den ogifta modern. Andra och tredje kapitlet tar upp attributering vid otidigt 

sängelag för kvinnor och män.  
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Hur skambelagdes kvinnor i samband med brottet lönskaläge? 

 

Som tidigare nämnts hade skamstraffen blivit mildare för lönskalägekvinnorna vid tiden för 

min studie, 1790-tal, dels genom införande av enskild plikt och avlösning i kyrkan och dels 

genom att de inte behövde infinna sig fysiskt till rannsakningen, det räckte med ett skriftligt 

erkännande. Alla mina fyra rannsakade mödrar använde sig av skriftligt erkännande. 

Lagändringen 1778 innebar också att om de hade inställt sig fysiskt till tinget så skulle de nu 

inte ”genom varjehanda så otjänliga som onödiga frågor blottställas för skymf och andras 

begabberi”.
84

 Detta tydde på att de ogifta kvinnorna generellt brukade behandlats illa i rätten. 

 

I praktiken, enligt etnologiprofessor Jonas Frykman, upplevdes inte den enskilda skriften och 

avlösningen i kyrkan som mild. I kontrast till de gifta kvinnornas hedersamma kyrktagnings-

ceremoni med offentlig tacksägelse för det nyfödda barnet, fick de ogifta kvinnorna skriftas i 

sakristian, före eller efter gudstjänsten, och genomgå en grym ceremoni med betoning på 

straff- istället för försoningsmomentet. Vidden av skammomentet måste ses utifrån den ogifta 

modern i kontrast till den gifta. För den gifta var kyrktagningen en stor händelse i den 

enskilda kvinnans liv. Hon hade varit borta från församlingens gemenskap i 4 till 6 veckor 

och nu skulle hon kyrktagas och åter träda in i gemenskapen. Hon träder finklädd in i kyrkan 

med en par ansedda följekvinnor, hon är den fruktsamma kvinnan som här triumferar, värd all 

heder och aktning. Ett tillfälle då hon suveränt behärskar det annars mansdominerade 

kyrkorummet.
 
I kontrast ser vi den ogifta modern som ensam får mottaga prästens 

förmaningar i sakristian. Istället för följekvinnor får klockaren och/eller kyrkvärdarna agera 

som vittnen.
 85

  

 

Prästerna hade en straffande attityd, i Frykmans undersökning, men givetvis måste det också 

ha funnits präster som ömmade för de olyckliga. Hur prästerna betedde sig i Färila och Delsbo 

har inte rymts inom min studie att undersöka. Men det kan fastslås att de kyrkliga 

förordningarna, om att och hur de gifta kontra de ogifta mödrarna skulle behandlas olika, 

gjorde att de som skulle hedras kände sig mer hedrade medan de som skulle skämmas då 

kände än mer skam.  
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Likt Lövkrona tar även Frykman upp exempel på ogifta mödrar som känner sådan skam att de 

vill mörda. Lövkrona nämner att hennes mödrar mördar sina barn medan Frykman ger 

exempel på mödrar som ville ta sina egna liv, hellre ”än de gick till prästen och fick ovett”.
86

  

 

Skammen slutade inte med enskild skrift och avlösning, utan det var bara början.
87

 Som ogift 

moder skulle man särskiljas från de andra kvinnorna. De tillhörde varken det gifta eller ogifta 

ståndet. De kunde inte bära den hedersamma hustruhuvudbonaden och inte heller visa sig 

barhuvad, eftersom de inte var kyska. Frykman nämner lokala huvudbonader från olika delar 

av Sverige som de ogifta mödrarna tvingades bära för att visa att de befann sig utanför de 

olika stånden. I Skåne särskildes de genom att de tvingades bära den enkla halvkluten, som 

också benämndes horklut. Frykman beskrev den ogifta kvinnan som utsatt och marginaliserad 

där hon ständigt skulle märkas ut så hon förstod sin underordnade plats. Efter skriftning och 

avlösning hade de ogifta mödrarna, likt alla andra, åter rätt till att delta i nattvardsfirandet men 

”medan församlingens ungmör lade av sig huvudklädet då de steg fram till Herrens bord, 

måste den ogifta bära sjaletten på sig”.
88

 Givetvis kan det även här ha förekommit olika 

grader av utsatthet. Utifrån min undersökning om att Färila och Delsbo hade få 

utomäktenskapliga födslar, som tydde på att hedern och kyskhetsnormen var viktig med stor 

social kontroll, så kan man utgå från att utsattheten var stor även här.
89

  

 

Frykman tar inte upp några exempel på skamplagg från Hälsingland. Jag har sökt och lyckats 

hitta ett exempel från Ljusdal, som ligger mellan Färila och Delsbo. En uppteckning från 

1820-tal om en piga som gick på besök till sin gamla matmor och bar huckle (enkel 

huvudduk) och därmed blev utskälld med ”Kommer du me´ näsduk på huvet som e´stygga 

hora”. Enligt sageskvinnan, Blanka Brita, skulle pigan haft bättre vett, då hon gick på besök, 

och burit finka istället (näsduk var lokal benämning på huvudduk och begreppet hora stod för 

ogift moder). Det som antyds här är att näsduken var ett enklare plagg som inte skulle 

användas av ärbara kvinnor när de gick på besök. Då skulle man bära en finka som var en fin 

men enklare sorts bindmössa. Den ännu finare bindmössan användes vid högtid och till 

kyrkobruk medan finkan användas vid besök utanför hemmet när det inte var helgdag. 

Indirekt antyds att horor/ogifta mödrar inte kunde använda finkor och bindmössor utan fick 
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 Frykman, 1977, s. 139 - 140. 
87

 Skriftningen för den ogifta modern var det rituella beviset för at hon förlorat sin status som fullvärdig 

samhällsmedlem. Se Frykman, 1977, s. 136. 
88

 Frykman, 1977, s. 153. En av Frykmans förmedlare benämnd (1929:292) 
89

 Se även Frykman angående koppling mellan utsatta mödrar och få utomäktenskapliga födslar, Frykman 1977, 

s 148. 
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nöja sig med huvudklädet/näsduken både till vardag och helgdag. Denna attributering gjorde 

att man kunde skilja på okyska horor och hederliga kvinnor.
90

  

 

Bild 1. Till vänster kvinna med finka, lokal variant från Forsa, Hälsingland. Till höger kvinna 

med ”näsduk”/huvudkläde, Ljusdalsmodell. Foto Margareta Danhard 2015.
91

 Källa: Huvud-

bonaderna i privat ägo, Trolin och Lördal. Foto privat författaren. 

___________________________________________________________________________ 

 

Attributeringen av den ogifta modern visade att hennes okyskhet inte bara var hennes egen 

ensak utan att det var viktigt för hela samhället att se vilken slags kvinna hon var. Kyrkans 

förordningar om att särskilja okyska och kyska mödrar genom deras olika kyrkotagningsriter 

förstärkte skammen för just kvinnan, det var hon som skulle hållas på plats. Men kyrkan 

reglerade inte attribueterandet, det gjorde allmogen själv som en ytterligare bekräftelse på den 

ogifta moderns skyldighet att skämmas. Frykman visade att i folktron kopplades en rädsla för 

den ogifta modern, genom att hon ansågs kunna åstadkomma både sjukdom och missväxt 

genom att bara visa sig och att gå över åkern. Frykman sammanfattar det bra med ”Kyrkan 

drog men samhället sköt på”.
92
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 Dahlin, 1937, s. 16 – 18. 
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 Fotot taget vid workshop med gymnasieungdomar som tolkade citatet på s. 35 (se även Dahlin, 1937, s. 17). 
92

 Frykman, 1977, s. 148. 
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Hur skambelagdes kvinnor i samband med brottet otidigt sängelag?  

 

Brottet otidigt sängelag medförde två olika straff, dels böter, 1 daler 16 shilling som betalades 

till kyrkan, och dels ett skamstraff som bestod i att den okyska bruden inte fick bära kyska 

brudars skrud. Domprost Sven Baelter, född 1713, beskriver i sin skrift Historiska 

anmärkningar om Kyrkoceremonierna vad de kyska kontra de okyska kvinnorna fick bära. 

 

§29. För övrigt böra de ceremonier, hvilka antingen efter kongliga stadgar, eller loflig sedvana, 

vid bröllop pläga brukas, icke förändras eller förnyas. Kyska brudar hedras med en besynnerlig 

skrud som häfdade qwinnor icke få bruka. År 1617 beslöto Biskoparna på Örebro Riksdag att de 

Brudar som förut woro kränkta af sina fästemän skulle wigas utan brudeståt, med blottade 

hufvud, utan krona och skrud. Om sådana qwinfolk sig nu der af betiena skola de böta två daler 

silfvermynt till Kyrkan… Brudeprydnaden består i synnerhet uti krona och utslagit hår…
93 

 

Om bruden bar krona, trots att hon var gravid, fick paret böta 2 daler. I Delsbo år 1792 fick en 

av de 22 kronbrudarna förutom att böta 1.16 daler för otidigt sängelag böta ytterligare 32 

shilling, dvs. 2 daler totalt. Se tabell 4.
94

 Böterna betalades till kyrkan, som tidigare nämnts, 

efter barnets födelse. Men skamstraffet att bära okyska brudars skrud skulle verkställas under 

själva vigselceremonin vilket innebar att bruden måsta erkänna om hon var gravid eller inte, 

innan bröllopsdagen. Den kronbrud som här fick böta 2 daler, födde sitt barn sex månader 

efter vigseln vilket innebar att hon var ungefär i tredjemånaden vid vigseln. Så tidigt i 

grossessen syntes inte graviditeten och även om hon visste att hon var gravid kunde hon påstå 

att hon inte var det för att få bära kronan.  

 

I citatet nämndes att kyska brudar hedrades med en besynnerlig skrud och att brudprydnaden i 

synnerhet bestod av krona och utslaget hår. Delsbo kyrka tillhandahöll brudkrona och 

brudparen betalade 1 riksdal i ersättning.
95

 I Delsbo var det 22 av totalt 34 vigda, år 1792, 

som hyrde krona av kyrkan. Av de 12 brudar som inte hyrde krona var sex änkor. Eftersom 

brudkronan symboliskt var kopplad till jungfru Maria så använde inte änkor kyrkans 
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 Baelter, 1838, s. 476-477 (§29).  
94

 Delsbo kyrkoarkiv, kyrkoräkenskapsbok L Ib:1, år 1792, s 144. Tidsgräns för när föräktenskaplig konception 

anses ha ägt rum är satt till 7 månader. Dvs. föds barnet inom 7 månader efter vigseln så får paret böta för otidigt 

sängelag, se Thomson, 1966, s. 55. 
95

 Huvudräkenskaper L Ib:1, Delsbo kyrkoarkiv (HLA), Förutom brudkrona kan kyrkan även låna ut fler delar 

till brudskruden. I Bjuråkers inventarielista från 1782 finns förutom två brudkronor ett silverbälte samt 

brudkläder som klänning av satäng, spetsar, örhängen, brudhår, silver och guldbroderad bröstlapp mm. (Bjuråker 

är grannsocken till Delsbo). 
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brudkrona.
96

 Återstod sex brudar som inte hyrde krona och som inte var änkor. Tre av dem 

dömdes för otidigt sängelag och hade därmed inte rätt att bära brudkrona. Då återstod tre 

stycken som man inte kan veta vad de bar på huvudet och varför de inte lånade kyrkans 

brudkrona. 21 brudar hyrde brudkrona av de 24 brudar som hade rätt att hyra krona. Ser man 

över en treårs period, 1791-1793, blir andelen något större, 62 av 69 stycken. Slutsatsen blir 

att i Delsbo var det vanligt att de som hade rätt att använda kyrkans brudkrona också gjorde 

det. I Färila var andelen något mindre, 20 av 27 stycken under treårsperioden 1791-1793. Se 

tabell 4. 

 

 

Tabell 4. Vigda brudpar i Delsbo och Färila 1791-1793.  

__________________________________________________________________________ 

 ___________Delsbo____________ ___________Färila_______________ 

År Antal  Dömda för Rätt att hyra Antal  Dömda för Rätt att hyra 

 vigda otidigt krona vigda otidigt krona 

 par sängelag  par sängelag ________ 

1791      ________ 

Hyrde krona 22 0  22 4 1 3 

Var änkor 4 2 - 4 0 - 

Vad på huvudet? 6 2 4 5 4 1_______ 

 32  4 26 13 5 4 

___________________________________________________________________________ 

1792       __________ 

Hyrde krona  22 1 21 11 1 10 

Var änkor 6 0 -   2 0 - 

Vad på huvudet? 6 3 3   5 3 2________ 

 34  4  24 18 4 12 

__________________________________________________________________________ 

1793       _________ 

Hyrde krona 19 0 19 8 1 7 

Var änkor 1 0 - 3 0 - 

Vad på huvudet? 0 0 0 8 4 4_________ 

 20  0  19 19 5 11_ 

      __________ 

Totalt: 86 8 69 50 14 27________ 

  

Källa: Färila och Delsbo kyrkoarkiv, vigselböcker och räkenskapsböcker 1791-1793, HLA. 
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 Angående att änkebrudar inte hade brudmässa se Baelter, 1838, s. 471. Vad änkorna använde istället se 

Thomson, 1966. s. 53. Angående brudkronans koppling se Svensson, 1935, s. 300 ”Från Byzans och Rom kom 

kronan under tidig medeltid till norra Europa. Från att ursprungligen vara ett ståndstecken för båda könen 

övergår den inte minst genom Mariakulten till att tjäna som jungfru- och brudutsmyckning, först hos adeln och 

borgare och sedan hos bönderna. När kronan kommer till användning, blir det den som visar skillnaden mellan 

kysk och okysk brud…” 
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Kommentar till tabell 4: Rätt att hyra krona i Delsbo 1792 var 24 stycken. Varav de som 

hyrde krona var 21 stycken; 21 av 24. Rätt att hyra krona i Delsbo 1791-1793 var 69 stycken. 

Varav de som hyrde krona var 62 stycken; 62 av 69. Rätt att hyra krona i Färila 1791-1793 

var 27 stycken. Varav de som hyrde krona var 20 stycken; 20 av 27. 

___________________________________________________________________________ 

 

De brudar som inte var kyska och därmed inte hade rätt att hedras med brudkrona skulle 

enligt Baelter vigas med blottade huvud, utan krona och skrud. Hur såg det ut i Delsbo kring 

år 1792? Delsboprosten Lars Landgren, född 1810, beskrev i uppteckning från år 1850 att den 

sista lägrade brud som tvangs att låta viga sig i kyrka, år 1792, ”säges hafva haft Huckle, 

sådant som nu brukas af unga hustrur”.
97

 Ett sådant huckle, som det såg ut 1850, beskrev 

Landgren som hatt av vit cambris med vit spets framtill och vita band tvärt över hjässan med 

knut baktill. Och att den brukades av nygifta hustrur söndagen efter bröllopet och vid samma 

tillfälle av alla gifta kvinnor, som höra till bröllopståget.
98

 Denna fina, dyrbara och 

hedersamma ungmorshatt som skulle tas på dagen efter bröllopet blev på den okyska bruden 

ett skamplagg.
99

 Sådana ungmorshattar finns bevarade i Delsbo forngård, se bild 2. 
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 Enqvist, 1935, s. 18. 
98

 Enqvist, 1935, s. 24. Se bild 2.  
99

 Se längre fram i uppsatsen s. 40 och not 103 och 104 angående exempel på när ungmors hatten togs på.  
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Bild 2. Ungmorshatt även kallad knyppelhatt. Sigrid Persson-Nors har klätt Märta Persson i 

ungmorsdräkt. Foto Lars-Eric Logård (fotot taget i samband med hans film En film om Delsbo 

från 1952-1956). Källa: Boken Delsbodräkterna, Delsbo Hembygdsförening 1977, s 59. 

__________________________________________________________________________ 

 

Det finns ytterligare en uppteckning från Delsbo om skamplagget. Prästen Samuel Ödmann, 

född 1750, god vän med Delsboprosten Lenaeus (född 1688), predikade i Delsbo när en som 

han beskrev som en förförd, fattig, flicka skulle vigas. Eftersom predikstolen var placerad 

över altaret hade han bruden mitt för sina ögon då brudparet under gudstjänsten satt framför 

altaret. 

 

Såsom hon förverkat rätt att bära kyska brudars skrud, hade hon på sitt huvud först ett vitt dok 

samt därovanpå en så kallad korsmössa. Denna bestod av tvenne utterskinns-rimsor, 2 tum 

breda, sammansydda till ett kors, varav ena spitsen såsom en smäck låg framåt pannan, den 

andra ned uti nacken samt de övriga 2 en nedgående till vardera örat. Under denna skamdräkt 

tjöt hon oupphörligt, att jag med möda kunde höras, och denna ömkliga syn hade dessutom hart 

när rubbat alla mina koncepter. Nu skall denna sed vara avskaffad.
100
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 Ödmann, 1957, s. 92. 
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Jag har inte kunnat identifiera denna unga brud, så som jag kunnat göra med Landgrens brud 

från 1792. Ödmann nämnde inte vilket år vigseln ska ha skett. Den bör dock ha skett någon 

gång mellan december 1768, då Ödmann första gången bevistade Delsbo, till januari 1776 då 

Lenaeus dog.
101

 Det var ca 20 år mellan de båda beskrivningar av skamplaggen. Den huvud-

bonad Ödmann beskrev är extrem med remsor av utterskinn och han nämner att denna sed nu 

ska vara avskaffad. Med ”nu” utgår jag från att det var när han skrev texten 1801.
102

 Detta 

stämmer bra med Landgrens uppteckning om att 1792 var sista gången en lägrad brud 

tvingades viga sig i kyrkan. Betydelsen av vad som exakt upphörde vid 1792 kommer jag inte 

undersöka här, utan jag konstaterar att det finns två uppteckningar, med beskrivning av 

skamplagg vid otidigt sängelag, från Delsbo vid tiden 1768 till 1792.
 103

 

 

Jag har inte funnit några fler beskrivningar över detta skamplagg i Hälsingland. En 

kompletterande och intressant notering om att skamplagget verkligen användes finns i 

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791 där Kyrkoherde Eric Nordmark, Norrbo 

socken, en grannsocken till Delsbo, beskriver att ”En häfdad brud saknar krona och krants; 

dock prydes hufwudet wäl”.
104

  

 

Från andra delar av Sverige kan man finna liknande uppteckningar om lokala huvudbonader 

som användes av okyska brudar. I Mora och Sollerön, Dalarna, nämns att de brudar som ej 

fick bära krona, att de ”som ej var jungfruliga”, bar rynkhatt. Och att ”Annars var det dagen 

efter, på andra bröllopsdagen, som bruden bar käringhatt för första gången”.
105

 I Ingelstad, i 

Skåne benämndes den gifta kvinnans huvudbonad för klut vilken även där sattes på, på andra 

brölloppsdagen. För de okyska fanns en mindre och enklare klut, som tidigare nämnts, 

halvkluten, som ”De åter, vilkas jungfruliga oskuld gått förlorad, måste bära…” (vilken även 

benämndes horklut).
106
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 Kapitlet i Ödmanns bok Hågkomster, där han beskriver skamplagget, heter ”Prosten Lenaeus i Delsbo och 

hans församling på 1760-talet”, så jag utgår från att vigseln skedde någon gång under Lenaeus levnads tid, han 

dog som sagt i januari 1776.  
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 Ödmann 1957, se förord. 
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 Exempelvis om det kan betyda att det var skillnad på förförda okyska brudar och okyska brudar som ”råkat” 

bli gravid innan vigseln. 
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 Bringéus, 1961, s. 272. ”Häfdad brud” betyder gravid brud. 
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 Odstedt, 1953, s. 108-109. Kärringhatt betyder hustruhatt vilket i detta lokala fall är detsamma som 

rynkhatten. 
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 Bruzelius, 1976, s. 55-57. 
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Att de båda skamplaggen från Delsbo var kopplade till den annars hedersamma 

hustruhuvudbonaden kan beläggas med tidigare nämnda Landgrens samt med Lenaeus 

uppteckningar.
107

 I Ödmanns beskrivning av skamplagget nämnde han den som ”en så kallad 

korsmössa” (med utterskinns remsor lagda i kors). Lenaeus beskrev korsmössan i sin bok 

Delsbo Illustrata som en hedersam hustrumössa (men utan utterskinns remsor lagda i kors). 

Nästa Söndag efter Bröllops-dagen inställer sig den nygifta och unga hustrun i Kyrkan, utsirad 

med den fordna och alfwarsama Danneqwinno-drägten, nämligen, med et blåstärkt hufwudkläde 

(huklä) och granner korsmyssa, samt svart klädes tröja och kjortel, hafwandes  om lifwet et 

Silfwer-bälte, med en lång ifrån Bälte-låset nederhängande Silfwer-ked, hwars ände slutes med 

en stor klunn eller knapp. I denna skruden säjes unga hustrun hofwera.
108

 

Den unga hustru nämndes ha huvudkläde (huckle) och grann korsmössa och denna 

beskrivning gällde 1736-1764 då Lenaeus skrev sin bok Delsbo Illustrata. 100 år senare, 

1850, beskriver Landgren samma sed, att bruden visar upp sig i sin nya position i samhället, 

som hustru, i sina fina kläder inkluderat hustruhuvudbonaden, benämnd ungmorsmössa. Även 

om utseendet på själva hustruhuvudbonaden förändras något så lever seden starkt kvar att man 

med en särskild huvudbonad visade att man tillhörde det gifta ståndet. Att det var viktigt att 

visa den vid ett speciellt tillfälle, första söndagen efter vigseldagen, samt på en specifik plats, 

i kyrkan. 

Historieprofessor Kekke Stadin nämner i sin forskning att giftermålet var ett socialt 

avancemang och att de gifta männen och kvinnorna hade en högre social status än de ogifta. 

Den som inte var gift förväntades bo i ett hushåll lett av ett gift par, en matmor och en husfar. 

Den ogifte var alltid underordnad. Det första bröllopet var därför en initiationsrit, som bland 

annat ledde till att de unga lämnade en helt underordnad position för att nå den maktställning 

som husbondeskapet innebar.
109

 

 

Att denna initiationsrit var viktig rent symboliskt, med att få bära brudkrona, visar ett inslag i 

kyrkoförordningen om att kronan ska hyras ut billigare till de fattiga, att gränsen mellan fattig 

och rik upphör under denna för kvinnan så viktiga dag. Detta måste ses emot att det i övrigt 

inte var tillåtet att klä sig över sitt eget stånd. Brudskruden ”begripes icke under förordningen 
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 Att den annars hedersamma hustrumössan symboliskt blir ett skamplagg när den används vid vigsel av en 

okysk brud. 
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 Lenaeus, 1971, s. 207-208. 
109

 Stadin, 2004, s. 84. 
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emot yppighet” och ”kronan bör likwäl aldrig betagas kyska Brudar…ej en gång de fattigaste, 

som böra få dem för lindrigare pris”.
 110

 

 

Kyskhet var norm. Inom den Lutherska kyrkan vidmakthölls kyskhetsnormen genom att 

trycka på att äktenskapet var av Gud instiftat där den sexuella akten var viktig för Guds 

önskan att människorna skulle uppfylla jorden. Att föda många barn ansågs som kyskt, men 

den sexuella akten fick bara utföras i syfte att alstra barn, inte för lustens skull. Och givetvis 

måste det ske inom äktenskapet.
111

 

 

Den amerikanska genushistorikern Joan W. Scott lägger fram i sin teori om genus att 

kulturella symboler spelade roll. Att de spelade roll på olika sätt där historiker bör se på vad 

de vill åberopa. I min undersökning ser jag på kyrkans förordningar om brudkronan utifrån att 

det fanns en motsats, i detta fall hustrudoket. Att kronan var laddad med jungfrulig heder 

kopplad till jungfru Maria, himmelens drottning. Att en kysk brud, som hade rätt att bära 

krona, upplevdes som ändå mera kysk och hedersam i en kontext där man visste att en okysk 

brud inte fick bära brudkrona.
112

  

 

Brudkronan kontra hustrudoket var ett motsatspar där de symboliskt stod för gott och ont, bra 

och dåligt. Hustrudoket som i normala fall var en hedersam symbol som kvinnan med ära fick 

sätta på sig dagen efter bröllopet, blev här ett skamligt attribut. I denna kontext, i kyrkan på 

hennes vigseldag, fick hustrudoket en skamlig betydelse. Att hon gått händelserna i förväg 

och ”blivit” en hustru i förtid. Alla i kyrkbänkarna såg och bedömde henne utifrån detta, att 

hon bar ett dåligt attribut. 

 

Det normativa begrepp som var kopplat till den kulturella symbolen, brudkronan, var 

kyskheten. Både män och kvinnor fick böta för att de var okyska men det var främst kvinnan 

som regleras i kyrkoförordningen och fick skamstraff. Varför? Brudkronan var kopplad till 

Maria, den hedersamma, kyska himmelsdrottningen, som födde sitt barn som jungfru. Det var 

det kvinnliga könet som födde barnet och det var hon som har rätt att bli attribuerad med en 

krona. Kyrkan knöt på detta vis an till de hedersamma kvinnorna i församlingen. Om många 

kvinnor var hedersamma och primeras för det så blev de en stark kollektiv kraft mot de 
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 Baelter, 1838, s. 478, (§29). 
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 Scott, 1988, s. 1067. 
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okyska som inte var hedersamma. Kyrkan fick på detta sätt makt över kvinnorna. Återkopplat 

till kyrkans förhållande till Maria, så var prästerna ställföreträdare för Gud. Det var Gud, 

genom helig ande, som var fader till Marias barn. Med denna återkoppling kunde kyrkans 

män knyta an till kvinnorna i församlingen på ett metaforiskt sätt. Om majoriteten av 

kvinnorna följde normen och dessutom tyckte den var bra (såg någon slags vinning i den) så 

blev de en medskapad kraft till kyrkans makt. Detta bidrog till att begreppet kyskhet 

konserverades, att attributeringen av kvinnan levde vidare.  

 

Genusaspekten blev tydlig genom att särskilja på kön utifrån den symbol (brudkrona) som 

man byggde upp en norm (kyskhet) kring. Att kvinnor som individer förhöll sig till en 

gemenskap med de andra kvinnorna i församling. Att de på denna institutionella nivå, inom 

kyrkans ramar och lagar, fick ett maktutrymme som premierade de hedersamma och kyska. 

 

Hur skambelagdes män i samband med brottet otidigt sängelag?  

 

Skambelagds män? Lenaeus beskriver i sin Delsbo Illustrata att brudgummen hade prästkrage 

och lång prästkappa vid vigseln, men att denna sed, med sockenallmogens enhälliga 

samtycke, lades bort vid början av 1760, och att han nu kom till kyrkan i sina egna svarta 

kläder av kläde.
113

 Hur de kläderna såg ut beskrev han inte. Men antagligen hade han 

fortfarande en lång svart kappa (även om det inte var en prästrock), för i ett 

visitationsprotokoll från 1777 tillmättes den långa svarta kappan så stor vikt att brudgummen 

ej fick bära detta hederstecken, om hans brud ej hade rätt att bära krona. I Ny socken i 

Värmland gällde samma sak om det breda sidenband brudgummen bar om livet.
114

  Här kan vi 

se att även okyska brudgummar fick ha mindre hedersamma kläder i samband med sin okyska 

brud. Bruket av prästkappa verkade ha varit vanligt även från andra delar av Hälsingland. I 

sockenbeskrivningar från 1790-1791 fanns ett par uppgifter om prästkappa vid vigsel. Dels 

från Bollnäs där Kronolänsmannen Lars Enlund nämner att brudgummen bar prästkappa vid 

vigseln samt från Färila där kyrkoherden Petrus Regnell nämner att ”Den orimlighet at 

brudgumme skal hafva prestkappa i kyrkan är för 7 a 8 år sedan bortlagd, och går han nu 

rätt snygg i sina egna kläder…”. Från Ljusdal nämns att brudgummen var klädd i sina egna 

kläder men att svart klädesrock var nödvändigt vid detta tillfälle om den så skulle lånas.
115
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 Bringéus, 1961, s. 60, 305 och 320. 
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Utifrån Ragnells uttalande kan man förstå att det inte var populärt för prästerna att 

brudgummen bar prästkappa. Å andra sidan var det prästerna som lånade ut kappan så någon 

form av överenskommelse måste ha skett mellan bönderna och prästerna som gjorde att 

prästerna gick med på detta. I Bjuråkers kyrkas inventarium för år 1771 och 1782 fanns 

förutom brudkrona även brudkläder. Där nämns en ”Brudgumme-Kappa af swart ylle-

Camlott”.
116

 Landgren nämnde att långrocken i Delsbo ännu användes på 1850-talet, då vid 

tredjegångslysning.
117

 Det man kan se var att det verkade ha skett en förändring där bruket av 

prästkappa avtog och gick mot enklare egna kläder men att själva långrocken fortsatt var ett 

viktigt attribut för brudgummen. I Delsbo försvann prästkappan redan 1760, i Färila vid 1783 

och i Bollnäs användes den fortfarande år 1790. Detta kan ses som att den hedersamma 

attributeringen vid vigseln tonas ned något vilket gjorde att kontrasterna mellan de kyska och 

okyska också tonades ned, de som skulle skämmas fick skämmas något mindre. Om 

förordningen från 1777, om att okysk brudgum inte fick använda långrock i Delsbo, 

fortfarande gällde 15 år senare vid Karins vigsel år 1792 så attribuerades även Olof med att 

han inte fick bära den hedersamma långrocken.  

 

Även om brudgummen också attribuerades med mindre hedersvärd klädsel får man se det som 

att han färgas av, av kvinnans okyskhet. Det är hon som i första hand skulle skämmas. Detta 

ser man också utifrån att det okyska paret inte fick någon brudmässa, en ritual där fyra ogifta 

personer håller brudpällen, ett fyrkantigt täcke av tyg, över brudparet medan brudmässan 

sjungs för dem. Från början var den ämnad endast för bruden (därav namnet ”brud”-päll), för 

att hedra den kyska bruden som skulle inträda i de giftas stånd. En okysk brud kunde därmed 

inte hedras med denna ritual.
118
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Bild 3. Man i långrock Delsbo. Foto från dräktparad forngården 1988. Källa: Delsbo 

Hembygdsförenings samling. 

___________________________________________________________________________ 

 

KARIN OCH 1700-TALETS HÄLSINGLAND  

 

Detta kapitel kommer att behandla Karin och omständigheterna kring hennes vigsel som kan 

förklara brottet otidigt sängelag. Det inledande kapitlet handlar om betydelsen av bröllop och 

för vem det var viktig. Sedan kommer jag in på omständigheterna kring Karins vigsel. 

 

Betydelsen av bröllopsceremonier 

 

Hur viktigt var giftermålet och ceremonierna kring bröllop i Delsbo och Färila? Och för vem 

var det viktigt? Som tidigare noterat var ritualen, att bruden skulle visa upp sig i kyrkan 

söndagen efter vigseln, viktig och att den fanns både på 1700- och 1800-talet i Delsbo. I en 

notering från Färila däremot, nämner prästen att ”Alt fjoll, då ungmorssöndagen kommer, är 

ock vidsamma tid aflagdt.” (vid samma tid som prästkappan avlades, ca 1783).
119

 Dels kan vi 

se att denna sed försvinner tidigare i Färila än i Delsbo. Och dels att det är folket och inte 

kyrkan som vill ha kvar seden. Prästen uttryckte om seden att den unga hustrun första 

söndagen efter vigseln ska visa upp sig i kyrkan, var fjollig vilket jag tolkar som att prästen 
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tyckte att bönderna gjorde sig märkvärdiga i sitt stoltserande och uppvisande, vilket inte 

passade kyrkan som vill ha underdåniga medlemmar. En annan syn på giftermålet, som 

förstärker denna tolkning, var hur länge bröllopsfirandet skulle pågå. I Hälsingland varade det 

i en vecka trots att man endast fick fira i tre dagar. Att det var svårt att bryta seden visade 

källorna. Redan vid ett riksting den 14 juni 1623 beslutades att  

 

Effter ett stortt Oskick här till waritt hafuer medh brudlopz handlingar att the hålla sådane 

gestebudh heele weckan öffuer den menige man till stoor skadha, derföre wartt dedh effter 

Salige och höglåffligh i Åminnelsse Konungh Gustafz Mandatter förbuditt att ingen i detta 

landett effter denne dagh skall lengre quar hålla sine gester när the komma om löredagz afftonen 

än till tijssdagz afftonen att onssdagz mårgonen wedh huars 40 mkr och huar gest som lengre 

bliffuer skall bötha 3 mkr… Förtiger lendzmän gifue sådant tillkänne den som här emott bryter, 

skall han bötha 40 mkr.
120

 

 

Dels förbjöds brölloppsfirandet att vara längre än tre dagar, böterna vart 40 riksdaler samt 3 

riksdaler för varje gäst. Vidare skulle länsmannen böta 40 riksdaler om han inte anmälde de 

som bröt mot lagen. Att denna lag inte hjälpte kan vi se 170 år senare, då Ärkebiskop Uno 

von Troil gör visitation i Färila den 29 juli 1795. 

 
Vid efterfrågan om Bröllops och andra sammankomster hållande, hade Herr visitator försport att 

Bröllopen här pläga hållas ifrån söndagen ända till fredags aftonerne. Herr visitator underrättade 

församlingens ledamöter, om innehållet af Kongl. Resolutionen på Prästerskapets besvär af 14 

sept 1731. Därest uti 2§ uttryckligen stadgas att de icke få hålles längre än 2 dagar, hvarföre 

Herr visitator tillsade Prästerskapet att enär häremot brytes, kronobetjeningen därom tillfråga, 

som har att de brottsliga till straff befordra, och yttrade Herr visitator till närvarande Krono 

Länsmannen sig förhoppas, det han ej underlåter därvid fullgöra dessa Embetes skyldighet.
121

 

 

1731 skärptes lagstiftningen kring antal dagar ett bröllopsfirande fick pågå från 3 till 2 dagar. 

Ärkebiskopen påminde prästerna att anmäla till länsmannen när brott uppdagades. Sedan 

påminner han länsmannen om att inte underlåta sig att fullgöra sitt ämbetes skyldighet att 

anmäla brottslingarna till tinget. Utifrån detta förstår man att bröllopsfirandet var så viktigt för 

allmogen att varken den värdsliga eller kyrkliga lagen rådde på den.  

 

Hur överdådigt bröllopsfirandet var i Hälsingland kan exemplifieras av en uppteckning från 

Alfta socken där det nämns att folket till vardagslag lever enkelt (men vida bättre än i södra 
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orter av riket) särdeles vid deras bröllop, då äta och dricka, eller rättare sagt frossa, utgör 

deras passion, hela deras vällust.
122

  

 

Även vad det gällde bröllopsfirandet ser man att det var folket som vill ha stora firanden och 

att de var så viktiga att de bröt mot lagen genom århundranden och firade i sex istället för i två 

dagar. Prästerna försökte med uppmaningar men lyckas inte få folket att hålla festligheterna 

till de lagstadgade två dagarna. 

 

Omständigheter kring Karins vigsel 

 

Landgrens brud Karin nämndes som ”lägrad brud” och Ödmanns fattiga brud benämndes som 

att hon blivit förförd. Ser man till brottet otidigt sängelag kan det bero på olika anledningar att 

paret gifte sig okyska. Dels kan de ha varit trolovade och ha haft planer på att gifta sig och 

”råkat” bli med barn före vigseln. Och dels kan det vara som Ödmann uttryckte det, att hon 

blivit förförd och att det reparerades med giftermål.
123

 Ödmann beskrev att hon ”tjöt 

oupphörligt”. Om det berodde på att hon inte tyckte om mannen hon skulle gifta sig med eller 

om det berodde på att hon måste ha den hemska mössan istället för kronan, eller både och, 

kan vi inte veta. Med Karin kan man inte heller veta vad innebörden av ordet lägrad betydde 

just för henne (förutom att hon var gravid). Genom att göra en analys av uppgifterna jag har 

kring hennes giftermål vill jag försöka komma närmare vilken situation hon kan tänkas ha 

befunnit sig i.  

 

Landgrens källor om Karin nämner att ”Av denna händelse hade hon en sådan sorg, att hon 

sedermera fick fallandesot”.
124

 Fallandesot var en gammal benämning för epilepsi och i 

husförhörslängderna användes synonymen att hon ”faller i brott”. Jag har gått igenom 

husförhörslängderna och där nämndes vid två tillfällen att Karin ”faller i brott”. Första 

tillfället var 1821, och det andra tillfället var i samband med att hon dog den 16 maj 1828.
125

 

Att hon fick epilepsi går att konstatera.
126

 Detta skedde 29 samt 36 år efter att hon vigde sig. 
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Naturligtvis kan det ha skett fler gånger fast det inte är noterat. Att omgivningen, Landgrens 

källor, kopplar epilepsin till hennes sorg tänker jag bara konstatera. Om Karin verkligen hade 

sorg eller inte är källorna för vaga för att kunna fastställa men däremot går det att fastställa att 

omgivningen tolkade det så. Om hon hade sorg, var det då för att hon var förförd och inte 

ville gifta sig med Olof? Eller ville hon gifta sig men inte på detta skamliga vis med huckle? 

 

Karin var gravid i cirka fjärde månaden, hon födde sin son fem månader efter vigseln. Hennes 

graviditet borde inte ha synts och hon hade likt kronbruden som var gravid, också ha kunnat 

viga sig med krona. Detta borde ha betytt att hennes gravida tillstånd var känt. Prästen hade 

ansvar för brudkronan, att den endast skulle användas av kyska brudar. Både prästen och 

prostinnan, om hon var brudpåkläderska, ställde säkert frågor om hennes tillstånd. Och hade 

ryktet gått om att hon var gravid så hade det säkert nått prästen. Detta kan visa på att de inte 

var trolovade, utan att graviditeten lett till att de beslutat sig för att snabbt gifta sig. I sådant 

fall kom säkert ryktet igång om Karins graviditet. 

 

Vid giftermål, på bröllopsfestligheterna, samlades pengar in till lasarettet och de fattiga. Dessa 

bidrag fördes in i kyrkans räkenskapsbok. Utifrån hur mycket som samlades in kan man se 

hur stort bröllopet var. Av de 34 som gifte sig 1792 var det två som inte betalade in något 

bidrag alls, vilket tydde på att de inte hade några festligheter. Från de övriga 32 bröllopen 

betalade gästerna från 2.8 till 56.4 shilling. Genomsnittet det året låg på 21.6 shilling. Ett av 

de två brudparen som inte hade några bröllopsgäster var just Karin och Olof. Att de inte firade 

bröllop tydde på att det var ett giftermål som ingen direkt önskade sig. De benämns som 

bondson och bonddotter så de tillhörde de besuttna bönderna.  

 

I kontrast till Karin och Olofs obefintliga bröllop, de vigde sig 29 april, så gifte sig Olofs 

syster Brita samma år, den 29 november, med en bonde och bidragen från deras gäster var 54 

shilling, det näst största bröllopet det året, och hon flyttade till sin mans gård. Även Karins 

bror Daniel gifte sig samma år, den 20 maj, med en nämndemansdotter och han flyttade till 

hennes gård. Deras bröllop var också ganska stort där gästerna betalade 32 shilling.  

 

Karin flyttade hem till Olof. På gården fanns Olofs far som var änkling, hans mor dog året 

innan 25 juli 1791. I husförhörslängden 1788-1794 skrevs Karin in tillsammans med Olof 

som hade benämnts som son i huset. Ett och ett halvt år senare, 28 oktober 1793, gifte Olofs 

far om sig med en 27 år yngre bonddotter och hade ett måttligt stort bröllop med gäster som 
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betalade 18.6 shilling. Olof hade två syskon, brodern Jonas hade flyttat hemifrån redan 1788 

och syster Brita gifte sig som sagt 7 månader senare och flyttade till sin man.
127

 I nästa 

husförhörslängd år 1795-1802 stod Olof nu som bonde för hemmanet och fadern benämndes 

gamla bonden. Under den perioden fick Karin och Olof fyra barn.   

 

Att husmodern just dött, att Olofs far just blivit änkling var ett bra läge för ett planerat 

giftermål där sonen Olof kunde ta över gården. Om så var fallet kunde det ha varit ett planerat 

giftermål mellan Karin och Olof. I nästa husförhörslängd ser man också att de tagit över 

gården. Även om fadern gift om sig så nämndes han nu som gamla bonden. Men att de inte 

firade sitt giftermål är märkligt. Att gifta sig gravid innebar inte att man inte hade bröllops-

festligheter, vilket de andra två bröllopen visade (där paren fick böta för otidigt sängelag).
128

 

Soldaten Gustav och bonddottern Cherstin gifte sig 16 februari och hade ett ganska stort 

bröllopsfirande där gästerna betalade 24 shilling. Bruden var gravid i ungefär sjätte månaden 

(föder sitt barn tre månader senare). Det andra paret däremot, drängen Eric och Korpral 

dottern Sigrid, hade ett betydligt mindre bröllop där gästerna endast betalade 2,8 shilling. Där 

kunde anledningen till ett mindre bröllop delvis ha berott på att bruden var höggravid och 

födde en dotter endast 16 dagar efter vigseln.  

 

Det kan inte ha varit så roligt för Karin att gifta sig utan festligheter, speciellt i kontrast till att 

hennes bror, hennes svägerska och svärfar inom loppet av ett och ett halvt år gifte sig och 

hade stora bröllopsfester. Dessutom använde alla tre brudarna kyrkans krona. Man kan undra 

hur relationen var mellan dessa människor? Utifrån att Karin och Olof blev faddrar, vilket var 

ett hedersamt uppdrag, till deras bådas syskons förstfödda barn så kan man nog utgå från att 

relationen var generellt bra.
129

  

 

I en analys av ovan nämnda information skulle jag i första hand vilja ta fasta på att de inte 

hade några bröllopsfestligheter. Bröllop var som vi sett viktigt och både Karin och Olof kom 

från bondefamiljer där två andra barn i dessa familjer hade stora bröllop samma år, så 

ekonomisk kapasitet fanns. Med tanke på det hedersamma i att ha stora bröllop måste det varit 

nesligt att viga sig i kyrkan och sen åka hem utan att ha någon festlighet. Jag tolkar det som 
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att giftermålet inte var planerat, utan att de vigde sig pga. att Karin blivit gravid. Att hon 

vigdes utan brudkrona, dvs. att det var känt att hon var gravid, tolkar jag också som att de 

gifte sig på grund av att hon blivit gravid. Hade giftermålet varit planerat hade de kunnat 

mörka att hon var gravid i och med att hon var så tidigt i grossessen. 

 

Kanske kan berättelsen om Olof Olsson Persjuls i Alfta ifrån södra Hälsingland bidra med en 

möjlig förklaring. Han höll på med nattfrierier, vilket var vanligt i Hälsingland, se Ödmanns 

beskrivning nedan. Nattfrieriseden innebar ett friare val av partner än i Sydsverige (där det i 

första hand var föräldrarna som valde äktenskapspartner). Men det innebar inte att den sociala 

kontrollen vart mindre, utan den var stark och upprätthölls av ungdomarna i byn, det s.k. 

ungdomslaget.
130

 

 

Olof Olsson Persjuls nattfrierier höll på i nästan 10 år, från det han var 18 till han gifte sig vid 

27 års ålder. Hans gård var den största i Kyrkbyn och det fanns goda utsikter att komma till 

flickor. Han skrev dagbok och benämnde flickorna han sov hos med fastighets nummer från 

den gård de bodde på. Det var olika nr han besökte ”om natten nr 34”, ”om natten nr 18” osv. 

Men sedan återkom samma nummer, nr 7, ett flertal gånger. Det blev uppehåll om nr 7 och så 

småningom uppdagades att han gjort nr 2, Brita, gravid. Hon födde en son i december 1831, 

men de gifte sig inte med detsamma, det var nr 7 han ville ha. Men året efter 3 november 

1832 flyttade så sonen och Brita hem till honom. Senare i dagboken beklagar han sig över den 

skam han orsakat sig. Att han gått miste om sin hemliga nr 7 som han trånat efter. Att han 

gjort Brita gravid och måste gifta sig med henne samt att byskvallret höll på att ta livet av 

honom.
131

 

 

I exemplet från Alfta ser vi att nattfrierier kunde hålla på i 10 år, Olof var 27 och Brita 28 när 

de gifte sig. Det år Karin och Olof gifte sig låg medelåldern i Delsbo för de förstgifta på 31 år 

för männen och 27 år för kvinnorna. Hälsingland var känt för sina nattfrierier. Ödmann 

beskrev dessa som väldigt oskyldiga.  

 

Alla nätter emellan söndag och måndag gingo socknens gossar såsom det kallades på ligg. 

Näppeligen var någon flicka, som icke legat i säng med halva socknens drängar. Men därvid 

förgick dock mindre lastbart än man si föreställde. En och samma dräng kunde på samma natt 

                                                 
130

 Kälvemark, 1978, s. 96. 
131

 Gaunt, 1983, s. 28-29. 



52 

 

göra tio besök. Hela sänglaget påstod några minuter. Det tilläts aldrig att sticka sin hand under 

fällen, med vilken flickan var betäckt upp till halsen.
132

  

 

Enligt Ödmanns beskrivning ovan, och med tanke på den långa tiden fram till giftermål, så 

var föräktenskaplig graviditet ovanligt. Givetvis hände det dock. Hade Karin något alternativ? 

Hon var bonddotter och skulle inte bara skämma ut sig själv utan både sin och sin mans familj 

om de inte gifte sig. På en individuell nivå skulle hon som ogift mor marginaliseras och få ta 

hand om sin son själv. Nu kom hon att tillhöra det gifta ståndet och vara en husfru för sitt 

egna hem. På den institutionella nivån fick hon både skämmas inför familjen, inga 

bröllopsfestligheter, inom församlingen skulle hon skämmas med hustrudok på sin vigseldag 

och med tukt och förmaning när hon skulle kyrktas. Hon fråntogs de hedersamma 

ceremonierna när hon skulle ingå i hustruståndet. Hon var inte ensam om att viga sig okysk 

men de andra okyska hade bröllopsfestligheter. Bakom detta låg normen om kyskhet kontra 

okyskhet. Både informella och formella lagar rådde. Formella lagar från staten att okyskhet 

skulle dömas vid lönskaläge och otidigt sängelag. Formella lagar från kyrkan som 

kompletterade straffen med skamplagg samt tukt och förmaning vid kyrktagning. Informella 

lagar där allmogen av rädsla för den ogifta modern skapade skamplagg för att märka ut 

okyska kvinnor. Hedersfulla ritualer som att hovrera på kyrkvallen och kyska brudars skrud 

för de hedersamma förstärkte de hedersammas makt och inflytande gentemot de som inte var 

hedersamma.  

 

SAMMANFATTNING 

 

I min undersökning kan man se att vid sedlighetsbrott som otidigt sängelag, lönskaläge och 

barnamord så var det kvinnorna som fick bära ansvaret för sedligheten. Det var de som fick 

bära skammen mannen kom oftast undan.  

 

På en individuell nivå var det i praktiken oftast endast kvinnan som fick böta för lönskaläge 

även fast lagen gällde både män och kvinnor. Före lagändringen 1734 var det mannen som 

fick böta för mökränkning om kvinnan blivit gravid vid utomäktenskaplig förbindelse och då 

kom mannen sällan undan vilket Lindstedt Cronberg visar i sin undersökning från Skåne.  
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Förutom böter skulle de okyska kvinnorna, på den institutionella nivån, i kyrkans gemenskap 

skriftas och avlösas av prästen. För lönskalägekvinnorna var det så pass skamligt att de, enligt 

Frykman, hellre tog sitt liv. Även Lövkrona nämner att en anledning till att kvinnorna i 

hennes undersökning mördade sina barn berodde på skammen de annars skulle få utstå när de 

skulle skriftas och avlösas i kyrkan. Lagen förändrades med tanke på att förbättra för 

kvinnorna. 1741 blev den tidigare offentliga skriftningen enskild och förflyttades till 

sakristian. Men Frykman menar att skriftningen och avlösningen bara var början på den ogifta 

moderns skambeläggning. I hans forskning fick kvinnor bära speciella huvudklädnader som 

visade att de var okyska horor som man skulle akta sig för eftersom de kunde ge sjukdom och 

förstöra skörden. Om detta var regel eller undantag kan man inte veta. En uppteckning har jag 

hittat från Hälsingland om detta slag av skamplagg och det är från Ljusdals socken som ligger 

emellan de två socknar jag undersökt, Färila och Delsbo. Där nämns att en piga som kom med 

ett huckle på huvudet när hon gick bort på besök bemöttes med ”kommer du med näsduk på 

huvet som e stygga hora”. 

 

Enligt de formella lagarna skulle både män och kvinnor dömas när de var okyska. Men de 

informella lagarna gällde endast kvinnorna. De okyska männen attribuerades inte med något 

speciellt plagg för att synliggöra deras okyskhet. Ingen rädsla fanns för dem att de skulle 

sprida sjukdom och missväxt. I min undersökning kan man se ett exempel på ett par som 

döms för lönskaläge. De tar båda bötesstraffet men sen går mannen vidare. Han gifte sig med 

en annan kvinna, en bonddotter och går från dräng till hemmansägare. Kvinnan däremot 

förblev piga, hon kom inte undan beviset på sin okyskhet, det oäkta barnet, utan hon fortsatte 

som piga samt med ansvaret för sitt oäkta barn. 

 

Min undersökning visar att det föddes få utomäktenskapliga barn vilket försämrade 

situationen för de få som blev ogifta mödrar eftersom de var just få som fick bära den stora 

skammen i kontrast till alla de kyska kvinnorna i bygden. 

 

Undersökningen visar att de allra flesta istället gifte sig, både i Delsbo och i Färila. Men de 

skulle naturligtvis böta för sin synd att ha avlat barn utom äktenskapet. Böterna, för otidigt 

sängelag, var mindre och betalades endast till kyrkan. Men även här var det kvinnorna som 

skulle skämmas och attribueras med en speciell mössa som visade att hon var okysk när hon 

vigde sig. I kontrast till kyrkans fina brudkrona som de kyska kvinnorna fick bära blev 

skamstraffet än mer kännbart. När kvinnan sedan hade fött sitt barn så ansågs barnet 
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visserligen som äkta men när hon skulle kyrktagas var ceremonin annorlunda än för de kyska 

brudarna (när de skulle kyrktagas efter att ha fött barn).  

 

Normen att vara kysk kopplades till den kulturella symbolen brudkronan och kontrasten 

mellan dessa symboler stärkte hedern för de hedersamma och skammen för de som skulle 

skämmas. Den sociala kontrollen var stor. Även männen fick bära mindre hedersamma kläder 

när bruden inte fick bära krona. Här var det långrocken som inte fick användas. Men 

betydelsen var inte lika stark som för kvinnan. Det var hon som skulle skämmas för att hon 

blivit gravid i förtid.   

 

Jag vill avsluta med en pendang till min inledande text om Karin för att visa på hur skammen 

med att bli med barn innan giftermålet levt kvar in i vår tid på 1900-talet. Uppteckningen 

nedan är en berättelse jag fått av Gunilla via hennes dotter. Och även här är tolkningen min, 

av den information jag fått från Gunilla: 

 

Gunilla, Gunilla, jag är Gunilla som står brud i Sandvikens kyrka år 1962. Jag är mer eller 

mindre tvungen att gifta mig. Inuti mig en röra av förtvivlan. Av förväntningar som gått i 

kras. Jag har skrivit ett brev till rektorn på Vasaskolan i Gävle. Jag har vädjat om att få 

fortsätta studera, efter att jag fött mitt barn. Men det kommer jag inte att få, för jag ses som ett 

dåligt föredöme för de andra eleverna. 

 

Vi, min man och jag, kommer inte få böta för otidigt sängelag. Denna lag är sedan länge 

borta. Vårt barn kommer nu födas inom äktenskapet. Men hade vi inte gift oss, så skulle det 

för evigt stå skrivet i kyrkböckerna att barnet är fött utomäktenskapligt. Skam, skam, skam. 

  

Även om den formella lagen har ändrats så har inte den informella gjort det.  Jag får bära 

vilka kläder jag vill men jag och min mor har kommit överens om att jag inte ska bära ”kyska 

brudars skrud”. Ingen lång vit klänning. Jag bär på min kropp en halvlång, ljusblå klänning. 

Den yttre världen, alla där ute i kyrkbänkarna ser mig, bedömer mig. De vet alla varför jag bär 

denna klänning idag. De vet att jag fallit ”i olycka”. De ser att jag är ”på det viset”. 
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BILAGA  

Nedan följer utdrag, och sammanfattning, ur de fyra rannsakningarna om lönskalägefall i 

Färila 1789-1790 (källa; Färila och Ytterhogdal tingslags arkiv, Domböcker A Ia:50) 

inklusive tillägg från Färila Kyrkoarkiv. När tillägg använts markeras det inom parantes, ur 

vilken kyrkobok samt från vilken sida. Citaten är från rannsakningsprotokollen. 

 

16/4 1789.  Margta betalade den 12/7 1789 32 shilling till kyrkan.(LIa:7, s. 149). 

Uti en till Häradsrätten stäld skrift begärade …. Att med laga böter få försona det lönskalägers 

brott…. 

Anklagad moder: Pigan Margta Pärsdotter i Stoxbo  

Nämnd far:  Soldaten Olof Viger, nu i Finland. 

Den anklagades barn: Pär född 13/3 1789, ”ett ännu lefwande gossebarn” (i dopboken 

nämns ingen fader och vid sidan är noterat ”bortflyttad”, C:3, s. 49) 

Dom: Enligt 53 cap. 1§ och 55 Cap. 5§ Missgärninga balken, böta 1 RD 32 skill. + till kyrkan 

32 skill. Specie, hwarefter hon af den Prästman för hwilken hon sig anmälandes warder, 

hemligen skriftas och aglösas bör. 

 

12/12 1789. Margta betalade den 13/3 1789, 32 shilling till kyrkan.(LIa:7, s. 149) 

Yrkade Krono Länsmannen Michael Almström att… måtte böta, för therstädes öfwat 

lönskaläge första gången. 

Anklagad moder: Pigan Margta Pärsdotter Storbyn 

Nämnd far: ------ 

Den anklagades barn: Karin och Margta födda 8/8 1789, ”twenne ännu lefwande flickebarn” 

( i dopboken nämns ingen far, nämns ”barn i Skryt”, döpt 9 aug-89, FärilaC:3, s. 51). 

Dom: Böta 1 RD 32 skill. + till kyrkan 32 skill. hwarefter hon af den Prästman, för hwilken 

hon sig anmälandes blefwe, hemligen skriftas och aflösas borde. 

 

30/4 1790. Margta betalade den 6/5 1790 32 shilling till kyrkan (LIa:7, s. 159) 

Anklagad av Kronolänsmannen Michael Almström för första resan öfwat Lönskaläge 

Anklagad moder: Pigan Margta Simonsdotter på Cathrineberg(Valla) 

Nämnd far: Soldaten Jon Jonsson Fyr wid Jerfsö Companie, ”ej stämnd eller närvarande 

varde…Ägande Almström att emot Fyr särskildt utföra den emothonom gorde angifwelsen” 

Den anklagades barn: Brita född 25/2 1790 ( i dopboken nämns ingen fader, döpt 27/2, C:3, 

s. 57) 

Dom: Böta 5 D smynt med 1RD 32 skill + 2 D smynt el. 32 skill till kyrkan. Sp., samt 

derefter hemligen skriftas af den Prästman för hwilken hon sig anmälandes blefwe,   

  

7/12 1790. Brita betalade den 31/12 1790 32 shilling till kyrkan (LIa:7, s. 159). 

Stemd af Kronolänsmannen Michael Almström för första resan öfwat Lönskaläge.  

Anklagad moder: Pigan Brita Eriksdotter i Storbyn 

Nämnd far: Drängen Per Nilsson Bröjer på Kårböleskog, ”ej stämd är…Åliggande det 

Almström att til nästa ting jämwäl låta inkalla Bröjer at höras öfwer den gjorda angifwelsen” 

Den anklagades barn: Karin född 23/10 1790, ”et lefwande flickebarn” (i dopboken nämns 

ingen fader, döpt 24/10, Färila C:3, s. 61) 

Dom: Böta 1RD 32 skill + 32 skill till kyrkan. Hwarefter hon hemligen skriftas och afläsas 

bör af den Prästman för hwilken hon sig anmälandes warder.    

Kommentar: Fadern Per betalade böter för lönskaläge 1 daler 16 shilling samtidigt som 

Brita, den 31/12 1790 (LIa:7, s. 159). 
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Internetkällor  

http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start. (Tabellverket 1749-1859, Formulär 

nr 20 för Delsbo och Färila). Hämtat 2017-01-06 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rila_socken. Hämtat 2017-01-06 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Delsbo_socken. Hämtat 2017-01-06 

http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rila_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Delsbo_socken


57 

 

TRYCKTA KÄLLOR 

 

Baelter, Sven, Historiska anmärkningar om Kyrkoceremonierna. Örebro 1838. 

 

Bringéus, Nils-Arvid (red), Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791. Uppsala 1961. 

 

Dahlin, Ingrid, Några anteckningar om den gamla kvinnodräkten i Ljusdals socken. Gävle 

1937. 

 

Enqvist, Arvid, ”Ur Biskop Lars Landgrens efterlämnade papper Bidrag till Delsbodräktens 

historia” Gammal Hälsingekultur Meddelanden från Hälsinglands Fornminnessällskap 1935, 

Red S. Brun och A. Vestlund, Hudiksvall 1935. 

 

Hulphers, Abrahamsson, Abraham, Dagbok öfwer en resa genom Norrland 1758. Red N-A, 

Bringéus och H, Hvarfner, Stockholm 1978. 

 

Lenaeus, Knut, Delsboa Illustrata (orginalutgåvan gavs ut 1764) Stockholm, 1971. 

 

Ödmann, Samuel, Hågkomster. Stockholm 1957. 

 

IKONOGRAFISKA KÄLLOR (BILDER) 

 

Bild 1 (s. 36): Finka, Forsa, ägare: Marta Trolin, Forsa. Näsduk/Huvudduk, Ljusdal, ägare: 

Birgitta Lördal, Ljusdal. Fotograf Margareta Danhard (författaren), 2015. Privat bild. 

 

Bild 2 (s. 40): Ungmorshatt/knyppelhatt, Delsbo. Fotograf Lars-Eric Logård, 1957. Kopia från 

boken Delsbodräkterna, Delsbo Hembygdsförening, Malung 1977.  

 

Bild 3 (s. 46): Långrock. Fotograf okänd, 1988. Delsbo Hembygdsförenings samling, Delsbo, 

Bildnummer DHF-053 (Hämtad från internet 2017-01-06 

http://www.sockenbilder.se/delsbo2/visasok3.asp?page=23&sok=folkdr%E4kt) 

 

 

 

http://www.sockenbilder.se/delsbo2/visasok3.asp?page=23&sok=folkdr%E4kt


58 

 

LITTERATUR 

 

Bruzelius, Nils Gustaf. Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne. Tredje upplagan, andra 

tryckningen. Walter Ekstrands Bokförlag Lund 1978. 

 

Frykman, Jonas. Horan i bondesamhället. Lund 1977. 

 

Gaunt, David. Familjeliv i Norden, andra upplagan. Stockholm 1996. 

 

Hassan Jansson, Karin. Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 

1600-1800. Stockholm 2002. 

 

Hazelius-Berg, Gunnel, ”Brud och brudgum i deras högtidsskrud.” Fataburen. Nordiska 

museets och Skansens årsbok 1969. 

Lennartsson, Malin. I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets 

Småland. Lund 1999. 

 

Lindstedt Cronberg, Marie. Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. 

Lund 1997. 

 

Lövkrona, Inger. Annika Larsdotter barnamörderska. Kön, makt och sexualitet i 1700-talets 

Sverige. Lund 2004. 

 

Kälvemark, Ann-Sofie. ”Hotet mot familjen. Den ogifta modern i Sverige i historiskt 

perspektiv.” Historisk tidskrift, 1978.  

 

Odstedt, Ella, Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. Stockholm 1953. 

 

Sandström, Britt och Taussi Sjöberg, Marja: Ensamma med skammen, Barnamörderskor I 

Västernorrlands län 1861-1890. Den utsatta familjen. Red H. Norman. Stockholm 1983. 

 

Scott, Joan.”Gender: A useful Category of Historical Analysis”, I The American Historical 

Review 1986. 

 



59 

 

Stadin, Kekke. Stånd och genus i stormakttidens Sverige. Lund 2004. 

 

Svensson, Sigfrid. ”Jungfrukrans och hustrudok.” Svenska kulturbilder, första bandet del I 

och II. Red S. Erixon och S. Wallin. Stockholm 1935. 

 

Thomson, A, Otidigt sängelag. En rättshistorisk studie. Lund 1966 

 

 

 

 


