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1. Inledning

Denna idéhistoriska uppsats avser att undersöka svenska giftermålstidningar från 1914 och 1924, 

hur artiklarna skapar äktenskapsideal och beskriver kärleken, och på så vis porträtterar en bild av 

människan. Materialet är unikt därför att det inte har forskats om tidigare, vilket är anledningen till 

att denna uppsats skrivits. Intresset är varför texterna talar som de gör. Med hjälp av ideologianalys 

diskuteras artikelförfattarnas särskilda preferenser, på vilket sätt de kan vara effekter av ideologiskt 

inflytande. Denna teoretiska vinkel anser att staten, och andra beslutande organ, är i position att 

sprida sina partikulära världsbilder på individer eller samhällsklasser, deras formuleringar är uttryck

för personliga intressen. I uppsatsen kallas detta liberal styrningspolitik, ett centralt grepp som 

används för att tolka litteraturens ofta bakomliggande syften. Då Sveriges medborgare tillskrevs nya 

äktenskapliga rättigheter, främst kvinnor i sammanhanget, fanns det inte sällan större motiv i 

betänkandet. 

Utgångspunkten för uppsatsen är kvalitativ, materialet behandlas antingen som uttryck för eller 

effekter av ideologi. Under avsnittet teori och metod diskuteras begreppens innebörd och uppsatsens 

tillämpning av dem. I uppsatsens analysdel läses sammanlagt tre böcker, utöver 

giftermålstidningarna, vilka oftast tolkas som skilda idétraditioner, två världsbilder författarna i 

giftermålstidningarna anses representera. Den ena traditionen beskriver nymalthusianen Knut 

Wicksell och den andra läses i Frederick Brotherton Meyers verk, som är del av ett äldre 

äktenskapsideal färgat av kristendomens bibliska texter. I rubriken källor och avgränsning förklaras 

varför och hur analysen använder dem.  

1.1. Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att analysera svenska giftermålstidningar från 1914 och 1924, och finna vilka 

föreställningar artikelförfattarna har om äktenskapet och kärleken, vilket gestaltas i en särskild 

människosyn. Detta material diskuteras som effekter av ”liberal styrningspolitik, d.v.s. att 

erkännandet av rättigheter i själva verket är en praktik –  'syftande till att forma, leda eller påverka 

hur människor beter sig'. Subjektet eller de som s.a.s. inkluderas i rättigheten förväntas sedan 

anpassa sig till det privilegium de tillerkänts.”1 Avsikten är att använda en ideologianalys som 

1. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende. 1921 års giftermålsbalk och den gifta kvinnans ekonomiska 
medborgarskap”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj 
och reproduktion (Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, Stockholm, 2010), s. 
164. 
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undersöker männens beskrivning av könens bestämmelser, oftast kvinnornas, det faktum att 

källornas författare är uteslutande män betyder att det är männen som talar om det kvinnliga könet 

och aldrig tvärtom. Det är de manliga författarna i giftermålstidningarna som pådyvlar kvinnan 

ideologiskt färgade idéer. Det är deras uppfattningar som i första hand är effekter av den liberala 

styrningspolitiken och övriga föreställningar, det är endast männen som har ordet. I närläsningen av 

giftermålstidningarna applicerar jag ideologianalysens teori för att komma åt hur samtida idéer och 

äktenskapslagar påverkade författarna. Frågeställningarna är följande: Hur framställs 1800-talets 

biologiska människosyn i källmaterialet? Vilka effekter hade införandet av civiläktenskapet 1908 på 

materialet i giftermålstidningarna? Vilka kristna och nymalthusianska ideal går det att härleda ur 

giftermålstidningarna? Hur talar källmaterialet om nativiteten, på vilket sätt stimulerade författarnas 

idéer barnafödandet? Hur beskriver giftermålstidningen Amor kvinnan då giftermålsbalken trädde i 

kraft 1921?

1.2. Källor och avgränsning

Källmaterialet består i huvudsak av giftermålstidningar från två årtal, Svenska giftermålstidningen: 

(Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser (1914), är först ut.2 Amor: svensk 

giftermålstidning (1924), den andra.3 Tidskrifterna var kortlivade och Amor släpptes bara i ett 

nummer, Svenska giftermålstidningen kom dock ut med tre nummer under samma år. Jag har i mitt 

sökande efter källmaterial haft ett smalt urval, eftersom tidskrifter med samma utformning var få 

under den valda tidsperioden. Det kan vara värt att nämna att källmaterialet skulle utökats till 

ytterligare en giftermålstidning, Giftermåls-tidningen (1894), men det enda bevarade exemplaret är, 

åtminstone i dag, försvunnet.4 Dessvärre existerar inga andra tidningar med samma prägel under 

uppsatsens tidsperiod. En liknande undersökning skulle dock kunna bredda materialet till dylika 

dags- och kvällstidningar, samt ökat tidsspannet. Varför jag har valt giftermålstidningarna är dels på 

grund av nyfikenhet eftersom ingen har studerat dem, samt min övertygelse att dessa bjuder på mer 

material, i form av artiklar och berättelser om äktenskap och kärlek. Tidskrifterna har ett smalt 

tema, vilket är giftermålet, till skillnad från övriga tidningar som innehåller kortare avsnitt om dito 

har giftermålstidningarna en tydlig agenda: äktenskapet är en skör enhet som kräver moralisk 

reglering.

2. Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, (Svenska giftermålstidningen, 
Örebro, 1914-1914).
3. Amor: svensk giftermålstidning, (Amor, Stockholm, 1924-1924).
4. Giftermåls-tidningen., [s.n.], (Stockholm, 1894).
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Tidningarnas upplägg är relativt lika, artiklar fyller till största delen sidorna, med exempelvis titeln 

”Att gå på rosor.”.5 Intressant och något problematiskt är de satiriska texterna som inte alltid är 

tydliga med detta, dessa kräver många omläsningar. Utöver tidskrifterna använder jag exempelvis 

mig av den brittiska predikanten Frederick Brotherton Meyers Kärlek, Frieri och Giftermål (1900), 

detta för att komma åt det kristna sammanhanget. Boken genomsyras av moraliserande över 

äktenskapet och bjuder på normativa beskrivningar av dess funktion.6 Den skrevs också för en bred 

publik, ämnad att skola kristna medborgare, likt en kortare och tillgänglig handbok för ett gott 

äktenskap. Verket är översatt till svenska vilket leder mig till tanken att Meyer även hade svenska 

läsare, enligt min förståelse förmedlar han dessutom ett allmänt kristet idégods som uttryckts på 

snarlika vis, detta är ett exempel. Jag läser också två böcker av den i samtiden inflytelserike 

nationalekonomen Knut Wicksell, Om äktenskapet  (1890)7 och Framtidens kärlek och giftermål.: 

Om öfverbefolkning m.m. (1902).8 Böckerna av Wicksell är användbara på grund av den inblick i 

tidsandan de erbjuder, i läsningen av böckerna har jag uppmärksammat mycket idégods som 

författarna i giftermålstidningarna anammat. Wicksell var under sina verksamma år också 

inflytelserik i debatten om äktenskapet, vilket framgår i analysen. Den form av nymalthusianism 

som Wicksell företräder är den skotske läkaren George Drysdales modell, vilken summeras av 

historikern Hjördis Levin: ”Grovt sagt betecknar 'malthusianism' och 'nymalthusianism' teorier om 

varför barnantalet skall begränsas medan 'barnbegränsning' 'födelsekontroll' och 'tvåbarnssystem' 

betecknar praktiska mål som kan uppnås med hjälp av olika metoder såsom preventivmedel […].”9 

Det är denna förståelse av begreppet som uppsatsen använder. 

Tillvägagångssätt är närläsning av giftermålstidningarna och de tre övriga böckerna, för att finna 

ord och begrepp som talar till mitt syfte, att läsa källmaterialet som effekter av liberal 

styrningspolitik. Vad det i praktiken betyder återkommer jag till under rubriken teori och metod. I 

fråga om källkritik lyser inga särskilda varningslampor, eftersom det är författarnas ideologiska 

grunder som är analysens syfte, det är så att säga målet att uppsatsen behandlar material som talar 

utifrån specifika världsbilder. Källmaterialets avgränsning rör sig kring tidsepoken 1890-1924, med 

reservation för att övrig sekundärlitteratur kan behandla närliggande årtal, vilket ej ska vara 

problemfyllt eftersom skarpa brytningspunkter är sällsynta i historien. 

5. ”Att gå på rosor.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 1, (1914), 
s. 5.
6. Meyer, Frederick Brotherton, Kärlek, frieri och giftermål: Öfvers., (Göteborg, 1900).
7. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (Kungsholms bokhandel, Stockholm, 1890).
8. Wicksell, Knut, Framtidens kärlek och giftermål.: Om öfverbefolkning m.m., enl. d:r Knut Wicksell, Zola ... Af b:r 
G..r..n, (Tomteboda, 1902).
9. Levin, Hjördis, Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och 
motstånd, (B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Umeå : Univ., Stockholm, 1994), s. 38.
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1.3 Forskningsöversikt

Om människans kön och sexualitet finns i dag mycket forskning, i synnerhet de senaste åren har 

genusanalys, queerteori och allmänna feministiska studier fått en självklar plats i 

humanvetenskapernas forskningsfält. Genom sökning efter forskning närliggande uppsatsens ämne, 

har jag inte kunnat hitta något som direkt överensstämmer med mitt syfte – studiet av 

giftermålstidningar – vilket också ökat mitt intresse för materialet. Däremot finns snarlika 

avhandlingar skrivna om äktenskapet och (statlig) reglering av dito. 

Exempel på tidigare forskning som vidrör mitt område är idéhistorikern Maja Bondestams 

doktorsavhandling Den moraliska kroppen - Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 

populärmedicin (2002).10 Källmaterialet skiljer sig från mitt, eftersom det i huvudsak är medicinska 

texter som studeras, ändock är metoden snarlik. Bondestam analyserar i sin avhandling hur 

rådgivningslitteraturen och medicinvetenskapliga skrifter såg på kön och sexualitet, på vilket sätt 

detta framställdes i en biologiserande tidsålder. Avhandlingen kommer till stor del att utgöra 

bakgrunden fram till analysens början av Meyers bok som ligger närmare giftermålstidningarnas 

samtid, 1900. Idéhistorikern Inga Sanner har i sin avhandling Den segrande eros: 

kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre (2003) undersökt föreställningar 

om kärlekens väsen.11 Sanner diskuterar i ett tidigt avsnitt av boken religionens roll i skapandet av 

könsidentiteter, vilket ger mig stöd i förståelsen av kristendomens idealbild av äktenskapet. 

En antologi som behandlar den ideologiska bakgrunden till äktenskapsreformer i norden är Det 

politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion (2010).12 Även denna bok, 

specifikt historikern Zara Bersbos bidrag, ger uppsatsen en god historisk överblick, där statliga 

regleringar undersöks och diskuteras utifrån vilka konsekvenser de fick på äktenskapet, vad som 

ansågs giltigt eller rentav olagligt. Det Bersbo i synnerhet analyserar är kvinnans ekonomiska 

rättigheter efter att giftermålsbalken 1921 instiftades, kvinnan gavs i sammanhanget nya rättigheter 

vilka samtidigt snärjde henne i skyldigheter mot familjens och hemmets sfär. Bersbos slutsatser är 

att det kvinnliga könets myndighetsförklaring och ekonomiska rättigheter snarare maskerade en 

10. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (Gidlund, Diss. Uppsala: Univ., 2002, Hedemora, 2002).
11. Sanner, Inga, Den segrande eros: kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre, (Nya Doxa, 
Nora, 2003).
12. Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, 
(2010).
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åtstramning av könsdikotomier, hennes plats i rummet förstärkte det traditionella, patriarkala 

förhållandet. 

Det forskningsarbete som kanske gränsar mest till uppsatsens syfte är sociologen Catrine 

Anderssons avhandling Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–

2009 (2011), eftersom det är statliga regelverk som är av intresse i boken.13 Den ideologiska 

bakgrunden till regelverken är således immanent i materialet. Som ett exempel på Anderssons 

teoretiska utgångspunkt citerar jag: ”Det som sker i utredningarna är vad jag vill kalla diskursiva 

konstrueranden av statlig reglering av intima relationer.”.14 Konstruktion och skapande av 

äktenskapsideal för särskilda syften är denna uppsats intresse, vilket avhandlingen tillhandahåller. 

Anderssons inriktning är den statliga regleringen, den svenska Lagberedningen uppställde 

äktenskapshinder och andra äktenskapliga regleringar för att nå dylika ändamål, huvudsakligen en 

högre äktenskapsfrekvens och nativitet. Anderssons resultat är dock att dessa könsförbindelser icke 

sällan kontrollerades, styrdes eller skapades utifrån statens preferenser, med andra ord politiska 

intressen. Somliga individer uteslöts från möjligheten att ingå äktenskap – vilket för övrigt 

fortfarande är fallet – ett exempel är den samtida debatten om homosexuellas rättighet att gifta sig i 

kyrkan. I uppsatsen hämtar jag utdrag från statliga dokument och främst Anderssons diskussioner 

om dessa, för att relatera dem till mitt källmaterial.

1.4. Teori och metod

Hittills har den liberala styrningspolitiken och ideologibegreppet diskuterats utan en närmare 

presentation, de kräver därför en utförligare förklaring. Uppsatsens ideologibegrepp utgår ifrån 

idéhistorikern Sven-Eric Liedmans definition: samhällsklasser innehar en partikulär bild av 

verkligheten, vilken framställs som sann för att legitimera en särskild samhällsordning.15 Det är med 

andra ord en samhällsklass särintressen som med olika medel forceras på övriga klassers världsbild. 

Min teoretiska vinkel analyserar materialet antingen som uttryck för eller effekter av ideologi, det 

betyder att de statliga dokumenten, Meyers religiösa formuleringar och Wicksells nymalthusianska 

ord uttrycker en viss samhällsordning, med syftet att korrigera medborgarnas beteenden. Författarna 

i giftermålstidningarna förutsätts bli påverkade av dessa dokument likt en kollektiv enhet, deras ord 

är effekterna av ideologierna. Detta är en av uppsatsens teoretiska premisser, som tål att 

13. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (Arkiv, Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet, 2011, Lund, 2011).
14. Andersson, Catrine, (2011), s. 49.
15. Liedman, Sven-Eric, ”Om ideologier”, i Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar (red.), Om ideologi och 
ideologianalys: uppsatser och texter [2 uppl.], (Göteborg, 1989), s. 7-45.
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problematiseras, människor är också individer med personliga uppfattningar av sin samtid, vi kan 

omöjligt ha full kunskap om författarnas intentioner och åsikter. Fällan med teorin är att 

generaliseringarna sträcker sig för långt och uppsatsförfattarens tolkningsföreträde tar överhanden. 

Förhoppningen är att undvika den fällan och istället se positivt på den fördomsfulla teorin, med 

ideologibegreppet går det att närma sig resultat som ej skulle vara möjliga utan det. 16 Jag väljer att 

se teori på det sättet, som ett hjälpmedel för att komma åt en begränsad bild av historien, den 

partikulära bilden av äldre skeenden som uppsatser ger är oundviklig. Det existerar sålunda inget 

sanningsanspråk i analysen, endast tolkningar av källmaterialets uppfattningar. 

Under rubriken syfte och frågeställningar citerade jag Bersbo, som tagit till sig Michel Foucaults 

(1926-1984) tes om den liberala styrningspolitiken. Det är enligt mig ett annat sätt att formulera 

ideologibegreppet, där syftet är detsamma, att forma människor enligt specifika intressen, att 

kontrollera deras kroppsliga rörelser i det fysiska rummet. Underliggande i uppsatsens egna 

föreställningar finns också idéhistorikern Shamal Kavehs teori, i doktorsavhandlingen Det 

villkorade tillståndet: Centralförbundet för socialt arbete och liberal politisk rationalitet 1901-

1921 (2006). Den liberala styrningspolitiken är central för arbetet och liknar Bersbos utgångspunkt, 

i det avseendet att rättigheter gärna blir skyldigheter, då beslutande organ har makt över 

åsiktsbildningen, i maktposition att sprida sin ideologi. Med termer som rationalitet, frihet och 

neutralitet tillskrevs befolkningen juridiska rättigheter, dock fanns det dolda avsikter: syftet var icke 

sällan styrning snarare än liberalisering. Det Kaveh påvisar är liberalpolitikens tvetydighet, då 

friheten lovsjöngs samtidigt som den inskränkte dito och exkluderade somliga medborgare eller 

samhällsgrupper.17 

Uppsatsens metod är hermeneutisk, kvalitativ eller som tidigare nämnt, närläsning av källmaterialet. 

Enligt traditionell idéhistorisk kontextualisering förs källorna in i sammanhang, vilka betraktas 

påverka textförfattarnas idéer. Då samtliga författare av uppsatsens källor sedan länge har avlidit 

blir det nödvändigt att angripa materialet likt ett främmande möte, eftersom dialog med författarna 

och full insikt i gånga tiders föreställningar är en omöjlighet. Ambitionen är att undersöka 

materialet frågande, med andra ord ej värdera sådant som i dag anses vara obsolet eller rentav 

motbjudande, jag lämnar det till läsaren att bedöma. Som svar på vad sexualitet och könsidentitet 

betyder i uppsatsen, citerar jag lingvisterna Mary Bucholtz och Kira Hall: ”Sexuality: the systems 

16. Ordet fördomsfull ska i det här avseendet inte förstås negativt, se Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod: i 
urval, (Daidalos, Göteborg, 1997), s. 137-147.
17. Kaveh, Shamal, Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för socialt arbete och liberal politisk rationalitet 1901-
1921, (Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006), s. 16-27.
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of mutually constituted ideologies, practices, and identities that give sociopolitical meaning to the 

body as an eroticized and/or reproductive site.”.18 Sexualitetsbegreppet står inte för en individuell 

och historielös individs sexualitet. Med ovanstående teoretiska förutsättningar utgår jag ifrån att 

sexualiteten, liksom alla föreställningar, är skapad i ett socialt sammanhang genom ett ideologiskt 

tal om könet, som konstituerar och ger mening åt vad det i sitt tidsbundna och likaså språkliga 

sammanhang betyder. Sammanfattningsvis är uppsatsens mest grundläggande premiss detta, att 

människors uppfattningar och språk är socialt konstruerade.

1.5. Disposition

Under bakgrundsrubriken presenteras 1800-talets syn på kön och sexualitet, med biologin som 

grundbult. Därefter presenteras en kortare överblick av äktenskapsreformer i det tidiga 1900-talets 

Sverige, beskrivna av Anderssons och Bersbos analyser. Analysdelen börjar med att diskutera 

Meyers kristna äktenskapsidéer, sedan Wicksells liberala och nymalthusianska äktenskapsideal. 

Dessa föreställningar får senare i analysen representera två oftast skilda traditioner, uppsatsens syfte 

blir att fånga dessa idéer i giftermålstidningarnas texter. Meyers och Wicksells avsnitt i 

dispositionen ska förstås som en tvåstegsanalys, deras idéer leder fram till det huvudsakliga 

källmaterialet, giftermålstidningarna. I samtliga avsnitt analyseras huruvida författarna i 

tidskrifterna förhåller sig till den biologiska människosynen, de olika äktenskapstraditionerna och 

-lagarna, läsaren får vara medveten om att analysen är mer sammanhängande än uppdelad. 

Utifrån olika tidsbundna teman kontextualiseras gifermålstidningarnas artiklar och berättelser: 

1914-talets Sverige är det första sammanhanget, avsnittet heter Civiläktenskapet och samtidens 

nyckfullhet. Där analyserar jag sekulariseringen och moderniseringen av svenska giftermålslagar, 

då civiläktenskap (borgerlig vigsel) blev möjligt 1908, samt artikelförfattarnas upplevelser av 

modernitetens virrvarr.19 Det andra avsnittet behandlar en samtid i rörelse, som jag har valt att kalla 

Styrning av tidsandan, liberalpolitikens paradoxala tillämpningar och framstegstänkande är här i 

fokus. Det tredje avsnittet heter Tolkningsföreträden, jag analyserar på vilket sätt 

giftermålstidningarna var i dialektiskt förhållande med statens ändamål, att styra äktenskapet med 

ideologiska syften. Det fjärde avsnittet, Särartstänkandet, tittar på hur artikelförfattarna skapade en 

åtskillnad könen emellan, för att legitimera en viss äktenskaps- och samhällsordning. Senare 

övergår undersökningen till specifikt kvinnans plats i diskussionen, under det femte avsnittet 

18. Bucholtz, Mary & Hall, Kira, ”Theorizing identity in language and sexuality research”, i Language in society vol. 
33. no. 4. [Elektronisk resurs], (Cambridge University Press, Cambridge, 2004), s. 470. [Hämtad 2014-01-08].
19. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 15.
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Kvinnans rättigheter 1924 med tidskriften Amor som källmaterial. Då tittar jag på idéer om Sveriges 

låga nativitet och viljan att stimulera äktenskaps- och barnfrekvensen, med särskilda avsikter att 

kvantifiera befolkningen. Diskussionens fokus är hur kvinnans ekonomiska rättigheter avspeglas i 

källmaterialet, efter att giftermålsbalken trädde i kraft 1921.20 Det avslutande, sjätte avsnittet heter 

Kvinnans bestämmelse, ur en novell analyseras hur man kunde se på det kvinnliga könet och vad 

hennes livsmål bör vara, även här finns ideologiska motiv. Sist i uppsatsens disposition finns en 

sammanfattning av analysens resultat och relation till tidigare forskning. 

2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras källmaterialets historiska bakgrund, vilka sammanhang dessa texter 

formades i samt skulle utvecklas ifrån. Till en början diskuteras 1800-talets biologiska människosyn 

med hjälp av Bondestams avhandling. Senare presenteras delar av Anderssons och Bersbos 

forskningsresultat, vilka ger oss en överblick av äktenskapsreformerna, dessa exempel återkopplas 

då uppsatsen analyserar giftermålstidningarna och på så vis ger ett sammanhang åt tolkningen av 

artikelförfattarna.

2.1. 1800-talets biologiska människosyn

Bondestams Den moraliska kroppen är en avhandling rörande kön, sexualitet och den mänskliga 

kroppen under 1800-talet, med inriktning på dess representationer i rådgivningslitteratur och 

medicinska skrifter. Bondestam hävdar att vi under denna epok ser ett motsatspar växa fram mellan 

kön och individualitet, där kvinnan bands till könet och mannen i första hand blev individ.21 

Diskussionen om kön och sexualitet under 1800-talet kan förstås utifrån människans biologiska 

kropp, hennes drifter och begär knöts till köttet, för att använda en något kristen term. På grund av 

könsorganets olika funktioner, utseende och placering hos kvinnor och män etablerades 

uppfattningen att detta i sin tur beskriver könens psykiska karaktär. De skiljer sig åt fysiskt och 

därför får det effekter på det psykiska livet: ”Mannen levde inget dubbelliv utan var kroppsligen 

fokuserad på det egna jagets strävanden medan kvinnan fysiskt tycktes vara sammanvävd med sin 

reproduktiva roll.”22 Eftersom kvinnan har skapats med ett reproduktivt organ ansågs det att hennes 

20. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 
400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 163-189.
21. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 34-35.
22. Bondestam, Maja, (2002), s. 43.
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huvudsakliga ändamål i livet är barnafödande. I viss mening förstår jag mannens utvärtes organ som 

en symbol för en utåtriktad natur, medan kvinnans invärtes organ stod för en reserverad natur. 

Bondestam skriver vidare att medicinvetenskapen skapade ett motsatspar mellan könslivet och det 

individuella livet: ”Kvinnokroppen sågs som livgivande, altruistisk och som en garant för 

kontinuitet och människosläktets fortlevnad. Mannen präglades i högre utsträckning av det 

individuella livet och av organismens drift att nära och vårda den egna avgränsade kroppen.”23 Med 

andra ord var kvinnan altruistisk och mannen egoistisk, vilket också fick problematiska 

konsekvenser i det offentliga rummet. Om nu könen hade inkommensurabla naturer betyder det i 

förlängningen att deras roller i samhället definierades utifrån dessa:

En barnlös hustru ansågs inte ha uppfyllt sin bestämmelse och kunde därmed ha svårt att leva ett lyckligt 
liv. Hon tenderade att betrakta sitt liv som ofruktsamt och onyttigt, hon saknade sysslor i hemmet och 
kunde lätt drabbas av känslor av missnöje och livsleda. Mannen var inte lika bunden vid hemmets härd 
utan påstods ha möjlighet att leva ut sin kreativitet och alstringskraft på annat håll.24

Mannen erbjöds tillträde till det offentliga rummet på grund av att hans natur krävde detta, medan 

den borgerliga kvinnan förpassades till det privata rummet med ett mycket smalare syfte, att föda 

barn och sköta om hemmet. Borgerligheten som växte fram under 1800-talet vilken fixerade dessa 

sfärer var dock inte lika benhård som man kan tro, Bondestam visar att även mannen kunde sköta 

somliga sysslor i hemmet och kvinnan kunde likaså ta över delar av mannens arbete.25 Däremot kan 

vi utifrån litteraturen dra slutsatsen att de generella dragen talar för en normativ uppdelning i 

rummet. Denna begränsning av könets samhälleliga sfärer är historiskt sett inget nytt, under antiken 

fanns redan en liknande idé som delade upp kvinnor och män i det privata och offentliga. Det som 

var nytt, i den meningen vi kan tala om nya idéer, var den moderna medicinvetenskapens yrkande 

på dikotomin.26 Föreställningen om kvinnan var sålunda att hon upprepade de naturtvungna 

egenskaperna, såsom fortplantningen, medan mannen stod över naturen och kunde med förnuftet 

slita sig från kroppens determinism: ”Genom sin individualitet och andliga kraft hade han i högre 

utsträckning än kvinnan lyckats frigöra sig från fortplantningen och förbundenheten med naturen 

[…].”27 Det fanns dock en väg till könens symbios, som annars tycks varit noga med att definiera 

och odla deras olikheter: 

23. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 44.
24. Bondestam, Maja, (2002), s. 46.
25. Bondestam, Maja, (2002), s. 60.
26. Bondestam, Maja, (2002), s. 56-57.
27. Bondestam, Maja, (2002), s. 52. 
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Hon antogs befinna sig närmare naturen och Gud, och mannen kunde via henne uppleva religionens och 
den harmoniska enhetens mysterium. Det fruktbärande i motsatserna mellan kvinnan och mannen 
uppenbarade sig i kärleksförhållandet. Här kompletterade könen varandra på livets alla områden, de 
utlöste varandras ädlaste krafter och ingick i en högre mänsklighet – spänningen mellan natur och förnuft 
upplöstes.28

Genom kärleksförhållandet mellan man och kvinna överbryggades könens olikheter och istället 

genererades ett tredje stadium av fullkomning, som Bondestam skriver upplöstes spänningen. 

Tanken beskriver väl 1800-talets romantiska världsbild, där två polariteter realiserar en högre idé. 

Om detta skriver också Sanner i Den segrande eros: kärleksföreställningar från Emanuel 

Swedenborg till Poul Bjerre, det borgerliga äktenskapsidealet förordade äktenskapets 

kompletterande funktion, likt en sammansmältning av mannens och kvinnans karakteristiska. 

Sanner beskriver hur kvinnan knöts till hemmet, den privata sfären, och mannen till offentligheten. 

Däremot ansåg man sällan att kvinnan kunde ta del av mannens egenskaper, teorin utgick nästan 

alltid ifrån att mannen hade förmåga att anamma det andra könets anlag. I och med den strikta 

uppdelningen av rummet i den urbana miljön, blev de borgerliga familjerna i första hand 

konsumenter i motsats till bondefamiljens producerande roll.29 Under Sveriges industrialisering i 

sent 1800-tal går det med andra ord att skönja en strängare urban rumslighet, från ett bondesamhälle 

mindre präglat av denna uppdelning – då hemmet och arbetet var förenligt på gården – den 

producerade verksamheten var direkt knuten till den privata sfären. I stadsmiljön ser vi detta 

förhållande fragmenteras: arbetet blev en plats, en specialisering. 

2.1.1. 1800-talets särartstänkande och den urbana kvinnan

Medicinvetenskapen hade i grunden en uppfattning om könens uppkomst, i naturtillståndet fanns de 

inte: ”Vid mitten av seklet etablerades vetenskapliga föreställningar om att de olikartade könen hade 

divergerat från ett ursprungligen hermafroditiskt tillstånd i både embryologi och 

evolutionshistoria.”30 Vi förstår att denna darwinistiska idé inte fungerade i enlighet med den kristna 

föreställningen om Adam och Eva i Edens lustgård, således ett brott mot bibeltexterna, men i 

verkligheten uppdagades inte problemet, kristendomen blev snarare en del av vetenskapen: 

28. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 61.
29. Sanner, Inga, Den segrande eros: kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre, (2003), s. 42-
43.
30. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 62-63.
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”Hwasser ville se ett religiöst färgat individbegrepp, utgående från kristendomens idé om 

personlighetens betydelse. Enligt detta måste 'det individuella offras och dö' för att personligheten 

skulle kunna återfödas.”31 Det framgår tydligt av denna 1800-talsläkare att religionen anslöt sig till 

det vetenskapliga paradigmet.32 Hwasser talade också om kvinnans unika krafter och plats i 

samhället: ”Utan kvinnan, äktenskapet och släktets fortlevnad blev personlighetsprincipen bara halv 

och ofullständig.”33 I teorin skulle detta uttalande främja jämlikhetens idé, eller till och med ge 

kvinnan en särskild maktposition. På sätt och vis, skriver Bondestam, försvarade han också kvinnan 

och ville utveckla en sorts särartsfeminism där kvinnorna skulle inse det positiva med olikheten: 

”Den nya, mer eftersträvansvärda kvinnligheten handlade om att utforma en egen, från mannen 

skild livssfär. I stället för att kopiera männens idéer om frihet borde kvinnorna utveckla egna.”34 

Hwasser är således ett tidigt exempel på en manlig särartsfeminist, med syftet att ytterligare lägga 

en teoretisk grund för uppdelningen mellan könen i rummet. Han tyckte att den manliga normen var 

obsolet, låt oss därför kalla Hwassers idéer en modernisering av människosynen, vilken under 1800-

talets andra hälft skulle bli mer vedertagen. 

Under 1800-talets andra hälft införlivades teorierna om arbetsdelning och könsskillnader i ett biologiskt 
utvecklingstänkande och tjänade ofta som en vetenskaplig legitimering av socialdarwinistiska, 
imperialistiska och nationalistiska ideologier. En tanke var att de samtida västerländska samhällena 
befann sig i toppen av en kulturell hierarki som utmärktes av att kvinnor uteslöts från förvärvsarbete och 
offentligt liv.35

Att kvinnor tillskrevs den privata sfären i de borgerliga familjerna ansågs vara positivt, 

industrialismens arbetsdelning och specialisering var ett kvitto på civilisationens utveckling. Som vi 

har sett var människans anatomi basen för hur den sociala ordningen skulle arrangeras, 

medicinvetenskapen kunde efter kroppsdelarnas estetik utröna människans moraliska plikter:

Kroppens utseende sågs som ett bevis på att den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna var att 
föredra framför andra livsformer. Att förbli ogift och leva i ensamhet, att ha sexuella relationer utanför 
äktenskapet, eller med någon av samma kön var att gå emot själva naturen, bryta mot syftet med ens 
tillvaro som fysisk och moralisk varelse och förbli halv och ofullständig.36

31. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 68.
32. Israel Hwasser var i sin samtid en av de mest ansedda läkarna och brukade naturvetenskapligt tänkande med 
romantikens idéer, se Bondestam, Maja, (2002), s. 62. 
33. Bondestam, Maja, (2002), s. 68.
34. Bondestam, Maja, (2002), s. 69.
35. Bondestam, Maja, (2002), s. 78.
36. Bondestam, Maja, (2002), s. 90.
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Liksom ögats funktion är att se, fötternas att bära kroppen i rörelsen, kom det heterosexuella 

äktenskapet att legitimeras utifrån kropparnas utseende och funktion. Tvåsamheten mellan man och 

kvinna var inte bara deskriptiv utan också normativ, från studiet av kroppens estetik, på vilket sett 

den är, till hur dess rörelser bör avgränsas och preciseras i rummet. Det var även en fråga om klass, 

där kvinnor i synnerhet blev sinnebilden för antingen civilisationens högkultur eller dess låga 

stagnation, kvinnan i staden polemiserades mot kvinnan på landet som ansågs vara kvar i ett 

naturtillstånd, närmare könet: 

Den borgerliga kvinnan antogs, i synnerhet om staden utgjorde hennes livsmiljö, ofta lida av en ”förhöjd 
nervretlighet”. Skör och lättrörlig påverkades hon i sin kroppsliga utveckling av en rad själsliga intryck. 
[…] Den utvecklade, förfinade och sköra kvinnligheten sågs som ett resultat av civilisationens 
utbredning. Städernas borgerliga kvinnor hade lämnat det fysiskt robusta och okänsliga tillstånd som 
fortfarande dominerade hos bond- och arbetarkvinnor.37 

Föreställningen var sålunda att staden omformade kvinnans fysiologi och psykologi, hon 

genomgick en metamorfos i det borgerliga sammanhanget, sensibilitetens och perceptionens 

förfining. I en kontext som vurmade för utveckling kom den urbana kvinnan att symbolisera 

civilisationens seger över naturen.

2.1.2. 1800-talets ungkarl må tygla sina begär

Jag övergår nu till en bakgrund om mannen i samhället, kvinnan spelade uppenbarligen en särskild 

roll, men det andra könet bär också på en historia. Ungkarlar utgjorde en risk för samhällsnyttan 

vilket borgade för nya lagförslag: ”De ogifta männen utgjorde ett problem som i vissa fall väckte 

krav på statliga åtgärder och på 1890-talet motionerades det i riksdagen om införandet av en 

särskild ungkarlsskatt.”38 Dessa män ansågs vara skyldiga att betala för familjefädernas högre 

kostnader, eftersom deras tillvaro gynnade landet och släktet mer än den lösdrivande individen. 

Lagförslaget blev dock aldrig realiserat, men andra idéer fick fäste, såsom föreställningen att 

ungkarlen drev omkring i stadsrummet mottaglig för urbaniseringens baksidor: alkohol, sexuella 

njutningar och sjukdomar, vilka ledde till en fördärvad moral.39 Det som skulle hindra mannen från 

att hamna i den dekadenta  tillvaron var giftermålet: ”Själva giftermålet gjorde mannen till karl, i 

bemärkelsen fullvärdig och autonom samhällsmedlem med ansvar för familj och försörjning.”40 

37. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 112.
38. Bondestam, Maja, (2002), s. 132.
39. Bondestam, Maja, (2002), s. 133. 
40. Bondestam, Maja, (2002), s. 138. 
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Tvåsamheten mellan man och kvinna förverkligade könens potential, överbryggade de biologiska 

olikheterna som annars var immanenta utanför äktenskapet. Den huvudsakliga poängen med 

äktenskapet enligt 1800-talets rådgivningslitteratur var att mannen upphävde sin egoism, som vi 

minns var idén om det manliga könet individualitet. Det var således nödvändigt att styra detta i en 

riktning mot balans och harmoni, vilket var det heterosexuella äktenskapets funktion, en blandning 

av kvinnlig och manlig natur. Mannens (falska) frihet i ungkarlslivet utgjorde en fara för 

allmännyttan, han ansågs vara mindre intresserad av landets bästa, istället ägnade sig den enskilde 

mannen åt privata njutningar. Det fanns med andra ord en explicit patriotism i 

rådgivningslitteraturen som talade om fosterlandet och dess bevarande, kärnfamiljen var nyckeln till 

rikets framgång.41 

Förmågan att hålla starka känslor, kortsiktiga njutningar och sexuella begär i schack, upphöjdes av den 
europeiska medelklassens strävsamma män till ett tecken på styrka, manlighet och hög moral. Mannen 
skulle visserligen vara potent men ha viljestyrka nog att kontrollera sina begär.42

Det var eftersträvansvärt att tygla sina begär, för den borgerliga moralen var undertryckandet av 

sinnena en viktig del bland mannens egenskaper, i motsättning till kvinnans nervretlighet, som 

saknade förmågan att höja själslivet från yttervärldens effekter på känslolivet. Det fanns dock 

ytterligare en aspekt som bestämde känslornas gestalt, klassfrågan: ”Måttfullhet var förbehållet 

medelklassen medan både överklassen och de allra fattigaste hänvisades till samma sinnliga och 

utsvävande kategori.” Överklassen ansågs lida ett överskott av njutningar och passioner, rikedomen 

gav dem möjlighet att stimulera begären när så önskades. Arbetarklassen däremot levde med en 

ständigt hungrande mage som höjde den fysiska medvetenheten men kvävde själslivet i processen.43

Medelklassen gavs således ett särskilt epitet i samhället, de måttfulla, i och med sin balanserade 

natur mellan kropp och själ. De hade förmågan att harmonisera dualismen och utveckla 

människosläktets förfinade potential.44

2.2. Äktenskapsreformer

Detta avsnitt är en tröskel in i giftermålstidningarnas sammanhang; här presenterar jag de faktiska 

lagar och regleringar vilka författarna förhöll sig till. I analysdelen vidareutvecklas Anderssons och 

41. Bondestam [Larsson], Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 
populärmedicin, (2002), s. 139. 
42. Bondestam, Maja, (2002), s. 143.
43. Bondestam, Maja, (2002), s. 145. 
44. Om samhällsklassernas balans enligt George Drysdale, se Levin, Hjördis, Masken uti rosen: nymalthusianism och 
födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och motstånd, (1994), s. 41-43.
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Bersbos diskussioner om dessa då tidskrifterna undersöks, och i detalj utforskar på vilket sätt 

författarna förhåller sig till samtida äktenskapsreformer. 

År 1909 möttes en Skandinavisk kommitté för att samordna deras äktenskapslagstiftningar, ”[s]yftet 

med kommitténs första förslag var att omformulera lagen om äktenskaps ingående och upplösning.”  

Deltagarna från Sverige bestod av en lagberedning om tre personer, vars förslag om prövning av 

giftermålslagen lades fram 1913.45 

Möjligheterna till en gemensam skandinavisk familjerätt utreddes dock till en början mycket försiktigt. 
En första konferens ordnades 1909 där man till slut ansåg sig kunna förorda en gemensam lagstiftning 
angående några specifika aspekter. Dessa var: villkor för äktenskaps ingående, ogiltighetsförklaring av 
äktenskap, förmögenhetsförhållanden, samt reglerna om skillnad till säng och säte (vad vi idag skulle 
kalla 'separation') och äktenskapsskillnad. Det var dessa områden på vilka kommittén fann det avgörande 
att lösa problemet med skilda lagstiftningar vid äktenskap över de skandinaviska gränserna.46

Det ansågs vara nödvändigt att skapa en Skandinavisk identitet, där föreställningen om 

folkgruppernas olikheter övervägdes, skillnaderna var såpass små att kollektivets idé kunde 

cementeras: 

Den modell som samarbetet om äktenskapsreformerna ledde fram till har beskrivits som en specifikt 
nordisk modell, karakteriserad av modernisering, likställighet mellan könen och individualisering. 
Mannens målsmanskap över kvinnan avskaffades; individens rätt betonades, även om den måste vägas 
mot vikten av att bevara familjens etiska norm; och privatlivets helgd framhölls.47

Denna omständighet, att kommittén skapade en modell utformad efter specifika föreställningar om 

människan, är utgångspunkten för Anderssons avhandling och likaså uppsatsens. I praktiken 

uppställde staten äktenskapshinder, giftermålet reglerades med andra ord i negativ mening, vad som 

ej får existera i äktenskapets ingående: ”Staten, och tidigare statskyrkan, reglerar äktenskap genom 

att uppställa äktenskapshinder. Dessa syftar till att styra vilka som får ingå äktenskap med varandra 

genom att formulera ett visst antal hinder som inte föreligga om man ska få gifta sig.”48 Dessa 

äktenskapshinder refererar Andersson: 

Utvecklingen gick alltså mot en mer slimmad äktenskapslag, med färre äktenskapshinder. Men hindren 
innebar en möjlighet att stoppa vissa äktenskap, och man avstod inte helt från denna möjlighet. Vissa 
äktenskapshinder kvarstod, som epilepsi, spetälska, impotens, sinnessjukdom och psykisk efterblivenhet. 

45. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 68.
46. Andersson, Catrine, (2011), s. 68.
47. Andersson, Catrine, (2011), s. 69.
48. Andersson, Catrine, (2011), s. 71.
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Vissa återuppstod i ny skepnad, som könssjukdom i smittsamt skede, något som hade varit föremål för 
omfattande debatt under flera år.49

I första hand bestod äktenskapshindren av psykiska och fysiska åkommor, vilket det sunda 

äktenskapet skulle åtgärda eftersom dessa, enligt lagen sjuka människor uteslöts: ”För samhället är 

äktenskapet den enda önskvärda formen för könsförbindelser, och för den enskilde är äktenskapet 

om inte den enda vägen till lycka så åtminstone en mycket värdefull sådan.”50 Äktenskapets 

upphöjande är vad denna uppsats främst intresserar sig av, tvåsamhetens ideal är starkt i 

sammanhanget och uttrycks i besläktade områden, det för samhället önskvärda säger någonting 

fundamentalt om tidsålderns föreställningar.

Bersbo skriver följande: ”Det nordiska revisionssamarbete som låg till grund för en ny svensk 

giftermålsbalk 1921 har beskrivits som en milstolpe för nordiska kvinnor.” Denna text diskuterar 

specifikt kvinnans rättigheter då samarbetet mellan landsgränserna kom överens om ett beslut, 

vilket skulle kallas giftermålsbalken. Kvinnan ”blev framförallt myndig, och via förmögenhets- och 

förvaltningsrätten samt en likställd försörjningsskyldighet erhöll hon juridiska rättigheter som 

garanterade henne ekonomisk självständighet och oberoende.”51 Liksom Andersson beskriver 

Sveriges moderniseringsprocess, har Bersbo fångat samma tanke: ”Tiden beskrevs som definitivt 

mogen för att makar genom giftermålsbalken, så långt det ansågs möjligt, skulle likställas 'såsom 

lika fria och självständiga personer utan någon i lag stadgad rätt för den ene att bestämma vare sig 

över den andre eller över familjens gemensamma angelägenheter'.”52 På pappret var denna idé ett 

stort framsteg för kvinnan, Bersbo problematiserar dock giftermålsbalken, vilket analysen 

applicerar på de två avslutande avsnitten.

Revisionen av ägande- och förvaltningsrätten riktade sig självklart mot förmögna kvinnor. Däremot kom 
diskussionen om den äktenskapliga försörjningsskyldigheten att omgärda flera samhällsklassers 
äktenskaps, men med olika innehåll och betydelse. Här stod inte främst målsmanskapet i blickfånget som 
skäl för revision utan den gifta kvinnans låga status. Trots att försörjningsskyldigheten likställdes mellan 
makar i betänkandet, kom paragrafens innebörd att handla mer om att stärka och höja värdet av hustrurs 
självklara, förväntade och obetalda verksamhet i hemmet än att frigöra gifta kvinnor från denna 
verksamhet.53

49. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 74.
50. Andersson, Catrine, (2011), s. 75.
51. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 
400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 163.
52. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, (2010), s. 167.
53. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, (2010), s. 170.
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Denna intensifiering av kvinnans plats i hemmet stärkte uppfattningen om könens skillnader, 

Bersbo konkluderar: ”Det var alltså mannens tidigare formella bestämmanderätt över kvinnan, 

hemmet och barnen som nu menades tillhöra en förgången tid, inte hennes position som ekonomiskt 

beroende.”54 För att avsluta avsnittet presenteras en lag vars syfte var att stimulera 

äktenskapsfrekvensen, med reservation för att samtliga paragrafer, i min mening, hade detta 

ändamål: ”Rätten till hushållspengar vände sig i betänkandet generellt till alla gifta kvinnor men 

hade den bildade, välsituerade kvinnan som norm. Det var ju hon som skulle lockas till äktenskap, 

och mannens nu lagstadgade plikt att dela ut pengar var lockbetet för att hon överhuvudtaget skulle 

överväga att lämna sin ekonomiskt självständiga tillvaro som ogift.”55 I analysen kommer 

Anderssons och Bersbos diskussioner att ventileras i samband med giftermålstidningarna, för att 

tolka huruvida artikelförfattarna påverkats av samtida idéströmningar.

3. Analys

Denna rubrik har sin början i Meyers traditionellt kristna moral angående giftermålet. Det andra och 

tredje avsnittet handlar om Wicksells liberala äktenskapssyn med nymalthusianska anspelningar. 

Till sist diskuteras giftermålstidningarnas material, där dessa idétraditioner spåras liksom de övriga 

frågeställningarna besvaras.  

3.1. F.B. Meyers kyrkliga moral

”Om icke denna bok vore skrifven för att spridas bland allmänheten, skulle jag velat säga mera, 

men jag önskar, att de ord, som äro sagda, måtte allvarligt öfvervägas.”56 Meyers Kärlek, frieri och 

giftermål ska i uppsatsen förstås som ett exempel på en kristen moral, en handbok skriven för det 

nyttiga och religiösa äktenskapet, skriven för allmänheten i hopp om att styra medborgarna mot 

idealet. Texten har ett genomgående tema vilket är manligt och kvinnligt, hur dessa skilda naturer 

ska ordnas i äktenskapet och rummet, vilka är deras funktioner? I kapitlet ”Hvad hustrun väntar af 

sin man” skriver Meyer: ”Det är i sanning mycket, som kvinnan ger åt mannen, ja, hon ger allt.”57 

Han menar att kvinnan innan hon har ingått äktenskap är en lustbetingad varelse som männen – för 

att vinna hennes kärlek – uppfyller kvinnans alla önskningar för att nå detta mål. Det är således 

54. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 
400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 171.
55. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, (2010), s. 173.
56. Meyer, Frederick Brotherton, Kärlek, frieri och giftermål, (1900), s. 60.
57. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 32. 
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friarens uppgift att tillfredsställa hennes behov på så vis att kvinnan ej längtar tillbaka till det 

tidigare livet av uppmärksamhet, giftermålet bör vara ett beslut som mannen tillgodoser med 

lycka.58 Kvinnan har med andra ord upphävt sin frihet för att vara mindre fri i äktenskapet, vilket 

betyder att mannen som brutit hennes frihetliga liv måste legitimera äktenskapets funktion genom 

bekräftelse av kvinnan. Det är ett genomgående tema i boken, frågan hur kvinnans utstrålning ska 

bevaras i äktenskapet. Meyer begränsar dock hennes rörelse i rummet, då ungmön blivit hustru: 

”Den sanna, ädla kvinnan är nöjd med ett enda föremål för sin kärlek, väggarna i hennes hem äro 

tillräckliga gränser för hennes rike.”59 En möjlig tolkning av citatet är förståelsen av den ogifta 

kvinnans frihet i rummet, i och med äktenskapet förpassas hon till den privata sfären som är 

hemmets väggar, hon har frivilligt övergett offentligheten. I en passage beskriver Meyer kvinnans 

psykologi: 

Huru uppmärksam sitter hon icke, om någon tidningsartikel läses för henne! Huru ifrigt anstränger hon 
sig icke för att följa med! Hvilken fröjd det skall skänkas henne efteråt, då hon genomgår deras samtal 
och tänker på, att hennes man ansåg sig kunna dela sina bästa tankar med henne!60

Han anser att kvinnan ska behandlas med förstånd, förmögen att ta del av mannens högre förnuft, 

och hon kommer även att uppleva detta med glädje, likt ett barn som får i uppgift att hjälpa sina 

föräldrar med ting utöver deras egen förmåga. Mannen är kvinnans intellekt då hon är närmare 

köttet och mannen fri att utveckla sitt intellekt: ”Det är intet tvivel om att, enligt nya testamentets 

författare, mannen är kvinnans hufvud, såsom Kristus är församlingens.” Meyers bokstavstrogna 

bibeltolkning främjar således idealet ”att kvinnan skall gifva efter för mannen, så framt det icke 

strider emot hennes plikter mot Gud.”61 I hierarkin står Gud högst upp i pyramiden, det manliga 

könet är kvinnans sekundära  att rätta sig efter, det är dock bibeltexterna som talar om denna sociala 

ordning, mannen lyder Guds vilja liksom kvinnan. Hennes utseende och bemötande är samt av 

största vikt inom hemmets väggar: 

Hvilka pröfningar och besvärligheter som än må ha varit under dagen, bör hustrun likväl hälsa sin man 
med ett vänligt och gladt leende. Må hon springa till dörren för att välkomna honom, som hon gjorde förr, 
och följa honom till tamburdörren, när han måste gå ut för att kämpa lifvets strider.62

I synnerhet två satser intresserar mig i citatet, ”som hon gjorde förr” och ”när han måste gå ut för att 

58. Meyer, Frederick Brotherton, Kärlek, frieri och giftermål, (1900), s. 33. 
59. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 35.
60. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 35.
61. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 42. 
62. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 44.

18



kämpa lifvets strider”. Det första antyder att kvinnans kärlek sinar med tiden, vilket innebär att 

hemmet blir en teaterscen där hennes handlingar i första hand är ämnade att inbilla och ge sken av 

sanningsenlighet. Den andra satsen insinuerar, förutom att offentligheten bjuder på prövningar, att 

kvinnan sällan kämpar livets strider, det är mannen förunnat att stiga ut i den verkliga världen efter 

att ha åtnjutit hustruns pjäs. Detta är i min mening ett tydligt exempel på det kristna äktenskapet, 

framfört av en kristen moral. Moralen är en pliktetik eller dygdelära där kärleken, tvåsamheten, är 

vägen till det mest heliga, oavsett de möjligen plågsamma konsekvenserna är det eftersträvansvärt: 

”[…] det är bättre att lida en ständig saknad, en oundviklig smärta än att icke haft något ideal, icke 

erfarit hvad det vill säga att kunna älska.”63 

Det sista kapitlet jag avverkar i Meyers bok är det om hemmet, även om diskussionen till stor del 

har handlat om denna sfär, men mycket av textmaterialet hänger samman: ”Kom ihåg, att ingen af 

eder talar om hemmet såsom mitt hem eller mitt hus, det måste vara vårt hem, vårt hus. Och hvar 

och en måste inlägga ett ärligt arbete i sitt hemlif om idealet skall förverkligas.” 64 Meyer sätter 

tonen i början av kapitlet genom att förklara ägandet till hemmet, eller snarare synen på ägandet till 

hemmet, det bör vara ett kollektivt rum delat av det gifta paret. Han tilldelar dock könen olika 

funktioner i hemmet, vem som lämpar sig till att göra vad: ”Mannen bör anförtro åt hustrun att 

ombesörja utgifterna för hushållet.”65 Ekonomin är knuten till hemmet, mannen ska överlämna sin 

lön i hustruns händer, hon har tid medan hans arbetsdagar är långa och krävande, i hushållet ska han 

bjudas på vila och värme. Meyers poäng är, kort och gott, att kvinnan ska underlätta för mannen i 

huset. 

Detta är en sida af det äktenskapliga lifvet, som det skulle vara dåraktigt att lämna utan afseende. Det Gud 
har renat och helgat, ha vi ej rättighet att kalla alldagligt eller orenat. I sanning, det finnes troligtvis 
ingenting i vårt mänskliga lif genom hvilket en människa närmar sig likheten med den store lifgivaren 
[Gud] mera, än då hennes eget lif öfvergår till en annan.66

Barnet är som vi ser det heligaste en människa kan alstra, i mötet mellan man och kvinna 

reproducerar de Guds avbild. Det går också att finna mönster från 1800-talets människosyn, som 

såg könens skilda naturer upplösas i tvåsamheten – mot harmonin. Barnet, menar Meyer, är en 

avspegling av sin miljö, föräldrarna måste ta uppfostran på största allvar eftersom deras dygder 

kommer bli barnets dito: ”För barnets skull må hon öfvervinna alla lidelser, afhålla sig från starka 

63. Meyer, Frederick Brotherton, Kärlek, frieri och giftermål, (1900), s. 53. 
64. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 53.
65. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 57.
66. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 60. 
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drycker, fylla sitt sinne med höga och heliga tankar, omgifva sig med det, som är ljufligt att både se 

och höra, och flitigt umgås med Gud och himmelska ting.”67 Dels går det att förstå vikten av kristen 

uppfostran eftersom Meyer var baptist, vilket betyder att barnen i mogen ålder måste göra ett aktivt 

val för att undergå troendedopet, detta test av religiositet. Å andra sidan, liksom 1800-talets 

tidsanda i mångt och mycket kan summeras med ovanstående citat ”må hon öfvervinna alla 

lidelser”, handlar Meyers kristna moral om att tygla människans lustar och finna tröst i Gud, hennes 

ögon ska blicka upp mot den eviga himlen, ej ner mot jordens förgänglighet. Meyer säger också 

något om nativiteten, en större familj är av herren förordnat: 

Enligt Guds ord är en liten familj att beklaga. Det var skaparens ursprungliga befallning, att människorna 
skulle vara fruktsamma och föröka sig, [---] en nation med en aftagande folkmängd aldrig kan blifva en 
kraftigt koloniserande nation utan är bestämd att sjunka till en lägre, en mera underordnad rang […].68

Människan är ämnad att sprida sin art över jorden eftersom den skapades för hennes bruk. På 

sålunda vis legitimerar också Meyer Storbritanniens samtida kolonialpolitik, kristendomen likt 

människan själv skulle spridas till främmande nationer av ”underordnad rang”, det är nog fullt 

möjligt att säga att en verklig människa enligt Meyer var en kristet troende individ, alltså bör 

missionsuppdraget rädda de ociviliserade länderna från barbarism. Ett större antal kristna barn 

betyder också större möjligheter att bredda kristendomens demografi. I nästa avsnitt om Wicksell 

ska vi se en motsatt idé, ur malthusianismen född, som istället propagerar för mindre antal barn.

3.2.1. Knut Wicksell om äktenskapet

Wicksell var liberal, en fritänkare, influerad av utilitaristen John Stuart Mill. Detta gör han i ett 

tidigt skede klart i boken Om äktenskapet, ”den personliga friheten, när det gäller en till myndig 

ålder hunnen, vid fullt förstånd sig befinnande individ, är oberättigad, såvida den ej otvetydigt går 

ut på att hindra ett sådant bruk af friheten, hvarigenom en annans lika eller mera berättigade frihet 

skulle kränkas.”69 Den okränkbara friheten skänker Wicksell varje rationell individ, det är samt 

därför kvinnan ges samma teoretiska frihet eftersom hon i första hand är människa. Det han i 

huvudsak vill diskutera i boken är ”den tilltagande förekomsten och det i flera länders lagstiftning 

fortgående arbetet på underlättande – af äktenskapsskilsmessa.”70 Enligt Wicksells nymalthusianska 

övertygelse är äktenskapet en nödvändig företeelse men det måste även styras i rätt riktning, för att 

67. Meyer, Frederick Brotherton, Kärlek, frieri och giftermål, (1900), s. 61.
68. Meyer, Frederick Brotherton, (1900), s. 61.
69. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (1890), s. 8.
70. Wicksell, Knut, (1890), s. 9.
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inte trivialiseras i folkets medvetanden. Den heterosexuella tvåsamheten, biologiskt berättigad, är 

den som främjar människans lycka. Då Wicksell höll föredraget hade personligen vetenskapen 

segrat över hans tro, de religiösa nyanser hade försvunnit från tankarna: 

Emellertid, så länge man betraktade bibelns och särskildt det nya testamentets texter såsom inspirerad 
skrift, kunde kyrkan, hvilken ju länge egde äktenskapslagstiftningen i sin hand, sägas handla fullt 
konsekvent, när den med afseende på äktenskapets oupplöslighet och förbudet mot omgifte sökte 
tillämpa, hvad den ansåg såsom sin mästares bud.71

Wicksell ställer sig emot sedens suveränitet, kristendomens ensamrätt på äktenskapet inskränker 

individens frihet, vilket var hans viktigaste punkt. Mot kyrkans makt och staten i dialektiskt 

förhållande med denna, hävdar han en annan ståndpunkt, ett modernare alternativ ”enligt hvilken 

äktenskapets helgd jemt upp är lika med helgden af ett mellan två till mogen ålder komna individer 

fritt och otvunget ingånget aftal.”72 Under Wicksells samtid var detta en radikal tanke, att efter 

århundraden av kyrklig suveränitet postulera individens rätt att ingå äktenskap på ödmjuka grunder 

parterna emellan, idén stred mot en äldre syn på äktenskapet som en gudomlig inrättning. Observera 

även att 1800-talets biologiska människosyn hade beskrivit tvåsamheten mellan man och kvinna 

som en harmoniserad enhet av inkommensurabla naturer. Enligt min uppfattning propagerade 

Wicksell för en friare äktenskapsidé baserad på lycka, i motsättning till de mer dogmatiska och 

deterministiska uppfattningarna från kristendomens och den rådande biologiska människosynens 

sida. Han införde en annan parameter i talet om tvåsamheten, lyckan, tidigare handlade nyttan med 

äktenskapet i första hand om ting bortom subjektiviteten, såsom Guds försyn eller den mänskliga 

naturens odling. Det är på det viset Wicksell i en första anblick presenterar någonting nytt i 

debatten, då subjektet fick företräde i valet av partner och gavs en individuell syn på åtråvärda 

egenskaper. 

Det är dock en utilitaristisk väg Wicksell väljer att gå: ”[E]n äktenskaplig förening förklaras sedlig, 

så länge dess upprätthållande medför ett större mått af lycka eller ett mindre af lidande för samtliga 

de häraf berörda personerna […] än dess upplösning skulle åstadkomma – men ej längre.”73 

Äktenskapets vara eller icke-vara bestäms utifrån en lyckokalkyl, från lycka och lidande pendlar 

sedlighetsbegreppet. I viss mening förstår jag denna vågskål från 1800-talets harmonilära, målet att 

polariteter bör balanseras, mannens och kvinnans psykiska hälsa ställs i förhållande till varann för 

att nå ett tillstånd av enhet. Om vi nu specifikt ska diskutera Wicksells syn på kvinnan i hemmet, 

71. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (1890), s. 19.
72. Wicksell, Knut, (1890), s. 25.
73. Wicksell, Knut, (1890), s. 35.
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som poängterat ovan tillskriver han henne ett större värde än vad den generella kvinnosynen gjorde, 

citerar jag ett avsnitt angående parets roller: 

Hvad åter angår hennes verksamhet i hemmet, som i synnerhet för det uppväxande slägtets vård är af 
minst lika stor betydelse som någon annan samhällelig förrättning, så beror det endast på våra sociala 
vanor, att detta arbete nästan aldrig uppskattas i penningar, hvarigenom den egendomliga föreställningen 
uppkommit, att mannens inkomst vore för familjens uppehälle det egentligen väsentliga […].74

Den sociala uppfattningen att pengar är det främsta nyttomedlet insinuerar att kvinnans obetalda 

arbete i hemmet är av mindre värde, detta är bara en vana menar Wicksell. När synsättet praktiseras 

i form av lag och konvention underkastar kvinnan sig mannens herravälde, vilket är en orättvis 

människosyn.75 I den utilitaristiska kalkylen kan ett jämställt förhållande aldrig nås så länge denna 

uppfattning icke problematiseras. Kvinnan i hennes heterosexuella äktenskap gavs dock inte full 

frihet att styra sin kropp, Wicksells nymalthusianska övertygelse stod för andra individuella 

begränsningar på samhälleliga nivå: 

Min åsikt är sålunda, att vare sig staten, länen eller kommunerna åtoge sig att sörja för det uppväxande 
släktets äfven materiela uppfostran, de aldrig borde åtaga sig en dylik förpliktelse för mer än ett 
begränsadt antal barn, derefter och i den mån planen visade sig utförbar, för två och slutligen, om ett 
uppblomstrande af våra näringskällor skulle göra en stark folkökning möjlig och önskvärd, för tre barn af 
hvarje kvinna.76 

Näringskällornas ackumulering bestämmer antalet barn, enligt Wicksell, det ska vara statens uppgift 

att reglera nativiteten sålunda att munnarna kan mättas. Det här är ett exempel på en liberal tänkares 

inskränkningar på den personliga friheten, där samhället i stort prioriteras. Vi kan tolka detta utifrån 

utilitarismen, eftersom Wicksell anser att kontroll av barnfödseln skapar lycka för det största 

möjliga antalet människor, ur den idén kan vi förstå varför statlig reglering enligt honom är 

nödvändigt. Han lånade också en tanke från den tidstypiska darwinismen.77 

Att urvalets princip för mensklighetens fortsatta utveckling äfven i framtiden icke kan umbäras, synes 
mig troligt, men den måste hädanefter, och i den mån vi lära oss bättre förstå den, tillämpas på ett 
medvetet, förnuftigt sätt; att yrka motsatsen är ju i grunden ingenting annat än att vilja återföra 
menskligheten till djurlifvets stadium.78 

74. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (1890), s. 57.
75. Wicksell, Knut, (1890), s. 58.
76. Wicksell, Knut, (1890), s. 67.
77. Under 1870-talet accepterades darwinismen som regel i bildade sammanhang, se Levin, Hjördis, Masken uti rosen: 
nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och motstånd, (1994), s. 46.
78. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (1890), s. 70. 
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Wicksell vill i detta citat övertyga läsaren med logisk argumentation, människor som han anser ha 

goda egenskaper bör vara framtidens föräldrar. Wicksell går till och med så långt att han hävdar 

motsatsen skulle degenerera människans förnuft och således fördärva hennes utveckling, ett möjligt 

mardrömsscenario i djurrikets dekadens. Det framgår tydligt att den frihetstänkande Wicksell i 

många led begränsar människans handlingsutrymme och legitimerar idén med en blandning av 

utilitaristiska och nymalthusianska världsbilder – vägen till största möjliga lycka är bevakning av 

nativiteten. Å andra sidan har äktenskapet flera dimensioner, Wicksell skiljer på privata och 

offentliga angelägenheter, där antalet barn är en offentlig angelägenhet, men staten bör inte lägga 

sig i det ofrånkomliga där den ej är kapabel att styra (det privata): 

Så mycket mer borde vi afhålla oss från att till de oundvikliga olyckorna lägga de sjelfskapade. Men detta
skall ej ske, förr än man upphört att låta lagens hand ingripa på ett område, der om någonstädes den 
personliga friheten måste vara helig, och förr än äktenskapet blifvit befriadt från den sista återstoden af – 
slafveriets prägel.79 

Äktenskapets utformning och de roller samhället kräver av parterna är en privat angelägenhet, det är 

inte förrän deras handlingar påverkar ett större antal människor, lagens hand bör ingripa. På så vis 

tolkar jag Wicksell, även om reglering av barnfödsel är en begränsning av friheten går det att förstå 

idén då vi knyter ihop dessa citat. Sammanfattningsvis mynnar Wicksells ärende ut i en välkänd 

mening, formulerad på snarlika vis av flertalet liberaler: individens frihet är obegränsad så länge 

hennes frihet ej inskränker en annan individs frihet.

3.2.2. Framtidens kärlek och giftermål

I det här avsnittet ska vi bland annat se att Wicksell ej övergav Gud och skapelseberättelsen till 

fullo, även om kristendomens etik försvann ur hans filosofi. Wicksell förklarar empiriskt 

fortplantningens vikt, och i all sin enkelhet är det givetvis en sanning att fortplantningen är den 

mänskliga civilisationens förutsättning. Underliggande i hennes natur finns den djuriska driften att 

fortplanta sig, Wicksell anser dock, som vi efter tidigare diskussioner redan kan konstatera, att den 

sexuella driften bör kontrolleras. Hans nymalthusianska begränsning av nativiteten exemplifieras 

tidigt i boken: 

Men då Skaparen på ett så underbart sätt sörjt för den organiska verldens fortplantning, har han dess likes 
träffat anstalter för att denna verld icke skall tillväxa i sådan grad, att den ene individen eller den ena 

79. Wicksell, Knut, Om äktenskapet: dess forntid och framtid : två föredrag, (1890), s. 82.
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plantan kommer att stå i vägen för sina likar, hvarigenom allas utveckling skulle hämmas.80

”Stå i vägen”, skriver Wicksell, om vi samt minns det liberala uttrycket om individens okränkbara 

frihet, är detta idén översatt i praktiken, landmassan är bara så stor att den rymmer ett begränsat 

antal vegetativa själar, menar han, att stå i vägen får en rent praktiskt innebörd i sammanhanget. 

Sveriges gränser är ett rum medborgarna delar kollektivt och således är det en offentlig 

angelägenhet, individens frihet att föda barn är endast en frihet så länge den inte inskränker en 

annan individs frihet, vilket är fallet då hon väljer att alstra många nya människor till världen, i 

behov av näring och plats i rummet. Vad många är, enligt Wicksell, är som vi läst innan över två 

barn om inte ekonomin tillåter tre. Det som skiljer människan från växterna och djuren är hennes 

förmåga att närsomhelst fortplanta sig. Växterna är bundna till väderleken, utsatta för årstidernas 

brutalitet, djuren är först och främst drivna av instinkt och därtill bestämda parningstider, perioder 

av avkomma.81 Det som skiljer människan från växt- och djurriket är alltså ett befruktningsmönster, 

hon har bemästrat naturens determinism och blivit individ, kapabel att söka skydd och värme i 

moderna byggnader, hennes benägenhet att skaffa barn är inte knutet till något annat än förnuftet 

och hennes fria vilja.

Storleken på familjer är likaså en fråga om klass, Wicksell ger en nedvärderande och pragmatisk 

beskrivning av arbetarfamiljernas många barn. De får försörja sig själva med enklare medel och blir 

på grund av sina många syskon försummade i offentligheten, ”huru skola väl desse, som uppväxa i 

laster och okunnighet bland gatans drägg, kunna fylla sin bestämmelse i lifvet?”82 Han anser med 

andra ord att det finns ett beteendemönster i samhällets lägre klasser, dessa familjer lever över sina 

tillgångar då de skaffar barn de inte kan försörja och således åsidosätter ansvaret att uppfostra, 

barnens uppväxt kommer med sannolikhet leda till kriminalitet och/eller fattigdom, det destruktiva 

levernet kommer i förlängningen att påverka övriga medborgares frihet. Det här är ett exempel på 

Wicksells erfarenhetsvetenskap, det är inte min uppgift att förklara den sann eller inte, men det är 

vad han säger sig uppleva i samtiden. Det är synonymt med en negativ syn på proletariatet, han 

beskyller likaså landsbygdens invånare för att bruka samma irrationella barnuppfostran, eller 

frånvaro av dito. Wicksell använder ett snarlikt harmonibegrepp från 1800-talets 

rådgivningslitteratur: ”Världen genljuder af en enda klagolåt: disharmonien inom äktenskapet, men 

den pinan vill man ännu i sekler bibehålla, emedan äktenskapet är den mest samhällsbevarande 

80. Wicksell, Knut, Framtidens kärlek och giftermål.: Om öfverbefolkning m.m., enl. d:r Knut Wicksell, Zola ... Af b:r 
G..r..n, (1902), s. 4. 
81. Wicksell, Knut, (1902), s. 5.
82. Wicksell, Knut, (1902), s. 6.
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faktorn.”83 Det verkar som att alla samhälleliga problem härstammar ur ett dysfunktionellt 

äktenskap, enligt Wicksell, likt den ”samhällsbevarande faktorn” tvåsamheten är, kräver en god 

civilisation också en god gemenskap mellan könen. Det moderna äktenskapet som Wicksell kallar 

det, slutar oftare i äktenskapsskillnad än det traditionella, det är en tråkig utveckling som 

trivialiserat äktenskapets sällhet. Dock skriver Wicksell att ”[d]e gammaldags hederliga 

äktenskapen, om de voro hederliga ens de, ha gått sin kos, och äro snart en saga blott.”84 Han är 

således en aning ambivalent i sin argumentation, äktenskapets historia är inte glasklar i Wicksells 

tankar. Av den anledningen vill jag tro att han inte ska placeras i ett konservativt fack, i första hand 

presenterar han en liberal syn på äktenskapet vilket kan anses vara modernt i hans samtid, med spår 

av gammaldags idégods på grund av den vikt Wicksell tillskriver äktenskapets funktion: ett ökat 

antal äktenskapsskillnader bådar inte gott för den kollektivistiska nymalthusianismen. 

3.3. Giftermålstidningar 1914 och 1924

I dessa avsnitt analyseras de två svenska giftermålstidningarna på sammanlagt fyra nummer. Efter 

att ha presenterat 1800-talets rådgivningslitteratur, äktenskapsreformer, Meyers traditionellt kristna 

äktenskapssyn och Wicksells liberala dito, med tillika utilitaristiska och nymalthusianska idéer, 

mynnar analysen ut i en undersökning om och hur giftermålstidningarnas författare anammade 

något av dessa idéer och traditioner. Uppsatsens teoretiska ramverk, liberal styrningspolitik, 

kommer att framträda än mer, främst för att diskussionen har Anderssons avhandling Hundra år av 

tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009 till hjälp, vilken ger exempel på 

äktenskapslagar och därtill diskussioner kring dessa, Andersson använder också en teori som liknar 

uppsatsens.85 Bersbos text ”Självständig och beroende.” finns också till stöd som använder samma 

teori.86 En påminnelse från den inledande rubriken kan vara på sin plats, de frågeställningar 

uppsatsen ämnar att besvara är följande: Hur framställs 1800-talets biologiska människosyn i 

källmaterialet? Vilka effekter hade införandet av civiläktenskapet 1908 på materialet i 

giftermålstidningarna? Vilka kristna och nymalthusianska ideal går det att härleda ur 

giftermålstidningarna? Hur talar källmaterialet om nativiteten, på vilket sätt stimulerade författarna 

barnafödandet? Hur beskriver giftermålstidningen Amor kvinnan då giftermålsbalken trädde i kraft 

1921?

83. Wicksell, Knut, Framtidens kärlek och giftermål.: Om öfverbefolkning m.m., enl. d:r Knut Wicksell, Zola ... Af b:r 
G..r..n, (1902), s. 20. 
84. Wicksell, Knut, (1902), s. 21.  
85. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011). 
86. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska äktenskapet: 
400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 163-189. 
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3.3.1. Civiläktenskapet och samtidens nyckfullhet

Vi börjar med tidskriften Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 

giftermålsannonser, som under samma år släppte tre nummer.

Att dylik annonsering som icke förekommit i forna tider är ett foster av den moral och tidsanda vari vi 
leva kan icke bestridas. Alltså ett nödvändigt ont! […] i våra dagar då rättskänslan så gott som försvunnit 
och allting synes upplösas i ett virrvar, t.o.m. i all slags affär och rättskipning, händer det ju ej sällan att 
man står fullkomligt rådlös.87 

Sålunda presenterar tidningens utgivare sin samtid, likt ett virrvarr i tillvaron, i människans 

moderna medvetande. Vi kan således utläsa en slags förvirring i dennes upplevelse av tidsandan, de 

äldre värdena är obsoleta, författaren tycker sig leva i ett osäkert tidevarv. På grund av de ovissa 

existentiella förutsättningarna vill tidskriften finnas till för att styra upp äktenskapet och kärleken: 

”Vårt eget arbete kommer till en tid att gå ut på att nagelfara alla dem som inom giftermål, hemmet 

och familjen, leva ett grymt och tyranniskt liv, och den ungdom som endast vill neddraga giftermål 

till en smutsig handling.”88 Enligt min tolkning är det sammantaget vad tidningens uppgift är, att 

höja giftermålets status och ge plats åt svenska medborgares kontaktannonser, i hopp om att finna 

balans i det moderna virrvarret. Om detta skriver Andersson i sin avhandling: 

Denna första hälft av 1900-talet är en generellt sett mycket omvälvande tid. Sveriges historia präglas 
under denna tid av demokratisering, sekularisering, socialdemokratiskt styre och en framväxande 
välfärdsstat. År 1909 infördes allmän rösträtt för män. Året innan, 1908, infördes en allmänt tillgänglig 
möjlighet till civiläktenskap, även kallat borgerlig vigsel. Denna förändring var ett tecken på Svenska 
kyrkans minskade inflytande, bland annat vad gällde lagstiftning.89 

Det som tangerar giftermålstidningarnas tillblivelse är i synnerhet införandet av civiläktenskapet, 

den borgerliga vigseln. Enligt min läsning var dessa ett svar på en uppluckring av äldre seder, 

skapade för att formulera nya ideal i en ny modern tid. Vi ska titta närmare på hur det såg ut i 

praktiken, vilka idéer stimulerar författarna i tidskrifterna? Ur en artikel med titeln ”Läsning för 

hemmet och familjen.”, undertecknad E. B., finner vi följande rader: 

Att prestera långa artiklar om giftermål, frieri och hur folk bär sig dumt åt i livet, det är icke min svaga 

87. Utgivaren, ”Anmälan.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 1, 
(1914), s. 1.
88. Utgivaren, ”Anmälan.”, (1914), s. 1.
89. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 66.
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sida. Mycket mera fägnar det min otörstliga ande att mana våra barn och åldriga till ädelmod, rättvisa och 
aktning för varandra och respekt för varandras rätt med kvävande av all egoism, småsinthet och fikande 
efter en lapp här och en lapp där i sin nästas klut [kläder].90

Författarens formuleringar kan tolkas som en effekt av den liberala styrningspolitiken, på så vis att 

han bär på en liknande idé. Tanken om det enade folket och det personliga ansvaret mot detta 

kollektiv är textens tema. Det är en reaktion på borgerlighetens egoism, vilket vi kommer stöta på i 

flertalet texter, artikelns syfte är med andra ord att fostra läsarens moral: ”Det är fråga om odlingen 

av det goda i vår själs djup.”91 Han talar till den enskilda människans uppgift att odla det goda, 

vilket tyder på en liberal människosyn, som E. B. senare avslöjar i skrift, han var ”liberal, som var 

och en borde vara.”92 Den självklarhet vilken författaren uttrycker kan förstås som en teknik för att 

övertyga, enligt E. B. existerar inga alternativ och det är det som gör den liberala politiken såpass 

kraftfull: 1914 bör alla enligt tidsandan vara liberaler, frihetsbegreppet omfattar endast de som är 

beredda att acceptera dess begränsningar. Formandet av individen i Lagberedningens förslag skedde 

genom en precisering av tillåtna handlingar, läs begränsningar, på liknande sätt som denna 

artikelförfattare beskriver en särskild människosyn och världsbild, ser vi hur äktenskapsbegreppet 

användes för att styra medborgarna: ”Äktenskapet var […] en viktig institution på kollektiv såväl 

som individuell nivå och fick därför inte motverkas. För samhället är äktenskapet den enda 

önskvärda formen för könsförbindelser […].”93 Äktenskapet var kollektivets garant, men det tar sin 

början på den individuella nivån. Den enskilda människans kropp är tvungen, om hon önskar ingå 

könsförbindelse, att gifta sig med det andra könet. Artikelförfattarens text är skriven för hemmet 

och familjen, han utgår ifrån det privata i hopp om att förändra samhällets viktigaste enhet, 

familjen. Givetvis ansåg ingen av de som skrev artiklarna att förändra Sverige i stort, å andra sidan 

var tidskriften ett tillgängligt medium för att nå läsare på ett inbjudande språk, snarare än med 

byråkratiskt skrivna texter. 

Det tvetydiga med denna artikel framträder då vi försöker bedöma författarens idégods, är det 

traditionellt likt Meyers eller modernt, liberalt likt Wicksell? Det som gör frågan svår är följande 

citat: ”'Tillbaka till naturen'. Tillbaka till farfars och farmors idéer om det rätta och sanna. Tillbaka 

till deras plikt och ansvarskänsla, tillbaka till deras sparsamhet och beräkning, så att något kan bli 

över […] till ett tredagars bröllop […].”94 Naturtillståndet gör sig rådande hos E. B., det förmoderna

90. E. B., ”Läsning för hemmet och familjen.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 2, (1914), s. 5.
91. E. B., ”Läsning for hemmet och familjen.”, (1914), s. 5.
92. E. B., ”Läsning för hemmet och familjen.”, (1914), s. 5.
93. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 75.
94. E. B., ”Läsning för hemmet och familjen.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
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samhället glorifieras och pengarna bör (delvis) läggas på ett stort bröllop. Då han nämner 

människans naturtillstånd är det uppenbart den idén som frodades under 1800-talet, då farfar och 

mormor levde. Giftermålets vikt förstår vi också utifrån den stora mängden pengar paret bör 

spendera på den stora dagen. Det blir alltså svårt att bedöma huruvida hans liberalpolitiska ställning 

kan motivera dessa konservativa tankar, å andra sidan var det sällan ett problem för Wicksells 

liberala lyckoideal, begränsningar av friheten kunde enligt honom vara nödvändiga. Jag anser 

hursomhelst, och det är poängen, att artikelförfattaren E. B. skriver enligt styrningspolitikens 

agenda – friheten bär också med sig ett ansvar för kollektivets frihet – det finns ingen mening med 

att vara fri om själen förblir tom: ”Man behöver inte länge njuta av livet i frihet, mat och dryck, och 

lyx, för än man finner att allt är tomt och utan behållning.”95 Det frikostiga levernet vilket 

möjliggörs av friheten i den urbana miljön leder ej till äkta lycka, det är endast tomma handlingar 

som i övrigt skadar samhällsnyttan. Det är således en uppmaning från hans sida att tygla dessa 

begär, liksom samtliga idéer tidigare i uppsatsen har representerat denna tanke, från exemplen ur 

1800-talets syn på den lösdrivande ungkarlen i staden och Meyers samt Wicksells föreställningar 

om lyckan, begränsad inom äktenskapets ramar. Sammanfattningsvis anser artikelförfattaren att de 

äldre dygderna är bortglömda ideal, rotade i människans natur, vilka med rätt själslig odling kan 

blomma på nytt. 

Nu till ännu en anonym författare i giftermålstidningen, rubriken på artikeln är ”Den vises ord hatar 

jag och kan icke begripa.”, vem är denna eller dessa vise personer? Enligt min läsning är texten en 

diskussion som utgår ifrån ”Predikaren” i Gamla testamentet, där den forna kungen över Israel i 

Jerusalem försöker med sin vishet att analysera tingen under solen, och således leda människan i 

rätt riktning.96 I artikeln skriver författaren: ”Om icke människolivet skall bliva förfelat så måste 

man inrätta sig i familjer och bygga hus, hem och bo, och detta i rättan tid. Den, som så gör han blir 

oftast en man i staten med alla möjliga uppdrag och inkomster, men däremot den ogifte, ensamme 

kommer ingen väg.”97 Ensam är människan (mannen) ej stark, det är upphovsmannens paroll. 

Personen ser det praktiskt-nyttiga i att tidigt bilda familj och gemensamt hem, det skapar 

möjligheter för den enskilde att få höga inkomster. 

Tvåsamheten är som bekant ingen ny konstruktion, i den västerländska historieberättelsen kan vi 

giftermålsannonser, no. 2, (1914), s. 5.
95. E. B., ”Läsning för hemmet och familjen.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 2, (1914), s. 5.
96. ”Predikaren”, i Bibeln: Bibelkommissionens översättning, (Libris, Örebro, 2001), s. 621- 629.
97. ”Den vises ord hatar jag och kan icke begripa.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 1, (1914), s. 7.
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åtminstone härleda det heterosexuella, monogama äktenskapet till de tre monoteistiska religionernas

begynnelse.98 Det denna artikel är ett svar på är dock ett borgerligt sammanhang, som övergivit 

äldre värden för nya, frågan på vad som konstituerar ett gott liv är enligt författaren den personliga 

lyckan med ekonomins medel. Nyttan och penningen är explicit, på ett sätt som strider mot 

kristendomens heliga skrift, då vi läser Meyer talar han om äktenskapets helighet, det är ett 

förhållande som på bästa sätt visar parets fromhet till Gud. Den kortare texten i tidskriften visar på 

egoism och androcentrism om vi väljer att dra tanken hela vägen, det är den enskilde mannen på 

jorden som vinner på att ingå äktenskap, ingen suveränitet. Således anser jag att detta är ett exempel 

på Wicksells liberala äktenskapssyn, då författaren använder nyttan som främsta värde i att gifta sig, 

den utilitaristiska kalkylen är inte långt borta. 

Det som kan motsäga min tes är just artikelns utgångspunkt, i den nämnda bibeltexten läser vi: 

”Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp. Men ve 

den som är ensam!”99 Jag anser dock att personen i större drag verkar kritisk till religionen och den 

ovisshet som Predikaren beskriver, inga tydliga vägvisare till lyckan går att finna, är bakgrunden till 

artikelförfattarens frustration: ”Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och 

finna glädje mitt i all möda.”100 Den upplevda tomheten går att tolka utifrån denna sats, författaren 

gör en parallell till sin samtid utifrån Predikarens tal, enligt min läsning. Samma typ av nihilistiska 

tillvaro finner han i det tidiga 1900-talets Sverige, tomheten sträcker sig över tiden likt ett 

universellt tillstånd. Författaren till artikeln fortsätter att beskriva tillvarons nyckfullhet, de 

hederliga straffas och de bedrägliga gynnas med lyckan, medan ”den store anden för vilken folken 

darra och riken skakas, interneras på ett S:t Helena.”101 Personen tycks se hur orättvisan breder ut 

sig i samhället medan kyrkan och dess läror, i sista hand Gud, tittar på i blind tro. Kring detta ämne, 

hur ödet kan te sig orättvist, skriver också Predikaren: ”Jag tänkte: Dårens öde drabbar också mig. 

Vad har då all min vishet tjänat till? Och jag sade mig: Även detta är tomhet. Ty minnet av den vise 

lever inte evigt, inte längre än minnet av dåren. Inom kort är båda glömda. Och den vise dör liksom 

dåren.”102 Plockat ur sitt sammanhang, även om textens helhet diskuterar samma tema, ter sig här 

artikelförfattarens text som en tillämpning av Predikarens citat: 

Vad är detta för ett öde. Det begriper jag icke. Det måste säkert finnas ett annat liv, ty annars vore det 

98. Olaison, Niklas, ”Otukt är världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen”, i Lennerhed, Lena (red.), Från 
Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien, (Gidlund, Hedemora, 2006), s. 29-34.
99. ”Predikaren”, kapitel 4, i Bibeln: Bibelkommissionens översättning, (2001), s. 623.
100. ”Predikaren”, kapitel 2, (2001), s. 622. 
101. ”Den vises ord hatar jag och kan icke begripa.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 1, (1914), s. 7.
102. ”Predikaren”, kapitel 2, i Bibeln: Bibelkommissionens översättning, (2001), s. 622.
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ingen mening i att leva, och då man aldrig kommer till något resultat eller regel, som kan fastslås såsom 
bestämd form för vår väg till lycka, makt och ära. Det hatar jag, och åter hatar, ty man står ju därför 
fullkomligt rådlös. Sannerligen är icke den osinnliga världen bättre lottad än vi stackars kryp, ty den 
bekymras ej, men den lever lycklig ändå.103 

Författaren är på jakt efter en fast och beständig värld i en alltmer förflyktigande tillvaro. Liksom 

utgivaren i första texten under denna rubrik tog fasta på uttrycket att ”stå fullkomlig rådlös”, 

formulerar sig denna person nästan likadant, tvåsamheten är garanten i den sinnliga världen – den 

erbjuder fasta värden och god ekonomi – i en annars osäker tillvaro. Den sista satsen i citatet är 

också intressant, därför att det är en kommentar till den religiösa människan, vilken lever blåögd i 

tillvaron, oförmögen att se livets innehållslöshet. Det må så vara att artikeln i första hand är en 

uppgörelse med individens tro, den gav inte längre några svar, då moderniteten stod för dörren.

3.3.2. Styrning av tidsandan

För att tolka historiskt innehåll behöver vi ett sammanhang, utöver det som redan presenterats, 

vilket Andersson tillhandahåller: ”Sverige strävade mot att förverkliga det moderna nationsidealet. 

Detta innebär även reformer på det mer privata planet. Hemmet blev ett framträdande politiskt tema 

[…].”104 Staten intresserade sig för privatlivet, hemmet och äktenskapet politiserades, och detta 

intresse skulle få uttryck i en gemensam Skandinavisk konferens angående familjerätten:

En första konferens ordnades 1909 där man till slut ansåg sig kunna förorda en gemensam lagstiftning 
angående några specifika aspekter. Dessa var: villkor för äktenskapets ingående, ogiltighetsförklaring av 
äktenskap, förmögenhetsförhållanden, samt reglerna om skillnad till säng och säte (vad vi idag skulle 
kalla 'separation') och äktenskapsskillnad.105 

Det ansågs nödvändigt att komma överens om dessa singulära regleringar för att ena de 

skandinaviska medborgarna: ”I lagberedningens framställning konstruerades en enhetlig bild av 

'folket', som ansågs ha gemensamma vanor och föreställningar. […] På detta sätt förstärktes idéer 

om nationen och folket som unika och separata enheter, utan att detta för den skull omöjliggjorde 

det samarbete som härmed inleddes.”106 Tanken var att ländernas skilda karaktärsdrag var tillräckligt 

jämbördiga att generella regleringar kunde fastställas. 

103. ”Den vises ord hatar jag och kan icke begripa.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 1, (1914), s. 7.
104. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 66. 
105. Andersson, Catrine, (2011), s. 68. 
106. Andersson, Catrine, (2011), s. 69.
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Utifrån den Skandinaviska devisen ger jag ett exempel på explicit kristet material bland tidskriftens 

artiklar: ”I den mån som aktning och respekt för kristendom, lag och rätt allt mer försvinna, i 

samma mån sjunker också ett folks moraliska nivå. Om man betraktar ett samhälle, vars moral 

befinnes vara under all kritik, så finner man att miljön och familjelivet där är det mest tomma 

[…].”107 Då ett samhälle blir alltmer sekulariserat försvinner också dygden eller moralen, det är 

också intressant att författaren ser beviset på detta i familjelivet. Vi skulle kunna tolka personens 

åsikter som en effekt av statliga idéer, där familjen framställdes som samhällsbevarande, men 

personen bär också på ett kristet arv förmedlat genom kristendomens traditionella äktenskapssyn: 

”Här behövs verkligen en uppryckning av moralen i allmänhet, om samhället icke skall sjunka ned i 

samma låga dy som okunniga naturfolk.”108 Författaren beskriver ett depraverat tillstånd och 

placerar en dikotomilinje mellan människans högkultur och naturtillstånd. Vi känner igen 

argumentationen från uppsatsens bakgrundsrubrik, Meyers tal om den kristna moralen som ska 

rädda äktenskapet och framtida generationer. Vi ska också se att äktenskapsregleringarna pekade på 

äldre ideal av denna typ, ”det traditionella äktenskapet och det förmoderna Sverige [var] närvarande 

i lagberedningens arbete.”109 Trots moderniseringsprocessen mot ett rike byggt för civilisationens 

industriella framsteg, förekom en konflikt mellan bondesamhällets seder och de borgerliga dito. 

Modig, författaren av ovanstående artikel, vurmar vidare för det gamla: ”I äldre tider talade man 

med aktning om giftermål och den ena släkten gjorde heder av att genom nya telningar [barn] 

förbindas med den andra och var och en, icke minst anhöriga, stod de unga bi, och dessa kunde då 

bliva i högsta mått lyckliga.”110 Om uppfostran talade också Wicksell, han beskrev sin samtids 

frånvarande föräldrar, i synnerhet bland underklassen. Vi får dock komma ihåg att predikanten 

Meyer tillämpade samma poäng, det var viktigt för honom att de unga fostrades med bibeln i hand. 

Barnen var i början av 1900-talet en stor del av befolkningspolitiken, på grund av att ”man 

betraktade den låga äktenskapsfrekvensen som en av samtidens stora utmaningar […].” Andersson 

skriver vidare i en not på samma sida att ”[ä]ktenskapsfrekvensen per 1000 invånare steg så smått 

under 1900-talets första årtionden, för att mer dramatiskt öka under 30- och 40-talet.”111 Vi rör oss 

med andra ord i ett sammanhang som lider av låg nativitet och statens vilja att stimulera denna. Det 

var dock inte alla som gladde sig åt denna styrningspolitik, en anonym författare från en uppenbart 

107. Modig, L., ”Andra tider, andra seder!”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 1, (1914), s. 5.
108. Modig, L., ”Andra tider, andra seder!”, (1914), s. 5.
109. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 69. 
110. Modig, L., ”Andra tider, andra seder!”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 1, (1914), s. 5.
111. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 67.
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borgerlig miljö skriver följande: 

Har icke varje dag sin plåga och sin strid och den som ej lär sig att tåla motgången och hugga i på nytt 
han går under. [---] vi med bekymmer jämt och ständigt måste tänka på affär, neka oss nöjen, leva bland 
avundsmän, ockrare, bedragare, smädare, misslyckade beräkningar, krossade illusioner och ett dagligt 
jäktande. [---] men vi hoppas nog att sakkunskapen skall kunna lösa även denna gåta i en ej allt för 
avlägsen framtid inom s.k. utskottet eller beredningar.112

Författaren målar upp en dyster bild av sin samtid i en ironiserande text. Den urbana offentligheten 

är en kamp om tillvaron, den som inte kan anpassa sig till det moderna virrvarret, liksom 

tidskriftens utgivare skrev i den första texten jag citerade i rubriken, förtvinar. Det är en liknande 

känsla av upplösning jag tycker mig se hos denna författare, marknaden i staden är hård, 

bondesamhällets seder synes obrukbara i en egoistisk miljö. ”Ett dagligt jäktande”, skriver 

personen, staden orsakar alltså en acceleration i tillvaron som retar sinnena. Det här är således ett 

exempel på den borgerliga frihetens gränser, den individualism moderniteten bär med sig är också 

ett krav på medborgaren, en skyldighet. Artikelförfattarens ord är en effekt av statens regleringar, 

han (det framgår att samtliga artikelförfattare är män) är tvungen i och med civilisationens 

utveckling att rätta sig efter samtidens ideologi: egoismen och penningen. Om bland annat detta 

skriver Kaveh i Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för socialt arbete och liberal politisk 

rationalitet 1901-1921: ”Förutom de sociala konsekvenser som förutspåddes fanns det, enligt 

somliga liberaler, principiella problem med den formella friheten; detta eftersom friheten kom i 

konflikt med samhällets intressen.”113 (Den formella) friheten utgör en paradox, den är endast 

formell, individens handlingar sträcker sig bara så långt staten tillåter dessa. Vi kan här erinra 

Wicksells lovsång för friheten, då han samtidigt ville begränsa och styra äktenskapet och framförallt 

barnafödandet, två eller högst tre barn per familj, vilket han legitimerade med att ett större antal 

skulle inskränka andra medborgares frihet – samhällets intressen verkar i det dolda. Om frihetens 

paradox skriver även Andersson:

Hindren skulle bli färre och bättre motiverade, en utveckling som ställde nya krav på Lagberedningen 
som utarbetade motiven till dessa hinder. Allt som allt gick utvecklingen mot en ökad frihet, ansåg 
Lagberedningen – en frihet som kopplades till modernitet och rationalitet. Samtidigt som sjunkande 
äktenskapsfrekvens politiskt framhävdes som ett stort problem betonades vikten av att även i 
fortsättningen uppställa äktenskapshinder. Paradoxen var inte ny.114 

112. ”Att gå på rosor.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 1, 
(1914), s. 5.
113. Kaveh, Shamal, Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för socialt arbete och liberal politisk rationalitet 
1901-1921, (2006), s. 125. 
114. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 72.
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Det är denna paradox, vill jag hävda, som Kaveh beskriver: friheten i rummet är villkorlig, 

Lagberedningens tal om modernitet och rationalitet var i första hand ett förbehåll för att nå sina 

syften, det vill säga liberal styrningspolitik. Om vi kort återgår till artikeln i giftermålstidningen, 

skrev författaren att ”vi hoppas nog att sakkunskapen skall kunna lösa även denna gåta i en ej allt 

för avlägsen framtid inom s.k. utskottet eller beredningar.” Det är i denna mening ironin främst 

lyser igenom, en matt suck åt det statliga utskottet och (Lag)beredningen, en misstro till dessa 

maktorgan som stjälpt honom i modernitetens namn. 

Vi övergår nu till en annan okänd författare, artikelns titel är ”När kvinnor fria.”, vilket ger en 

uppfattning om vad texten handlar om: ”Nio tiondelar av de äktenskap, som under de sista fem åren 

ingåtts i Chicago, ha kommit till stånd genom att kvinnorna friat, påstår en av de mest framstående 

damerna i Chicagosocieteten, fru Frank Reuter.”115 Detta är ett exempel på äktenskapets 

liberalisering, hämtat ur en högst borgerlig miljö, jag syftar då på Wicksells äktenskapssyn som stod 

för båda parters rätt att välja partner utan sedens (främst religionens) inflytande. Den korta artikeln 

diskuterar dock ett amerikanskt fenomen, det säger ändå någonting om författarens ideologi, på 

tidskriftens framsida läser vi sammanfattningar av innehållet där följande står skrivet om denna: ”I 

Amerika har giftermålen ökats med 15 % de sista åren, därför att flickan där följer med sin tid.”116 

Det är uppenbart den andra satsen som ger diskussionen substans, vi kan tolka formuleringen 

utifrån en samtid i förändring, att den amerikanska flickan ”följer med sin tid” tyder på 

framstegstänkande och i någon mån konformism, det är enligt tidskriftens agenda önskvärt att följa 

tidsandans moral och seder. Det är således ett tydligt exempel på liberalpolitikens ambivalens, 

beskrivet av Andersson i följande citat: ”Värt att notera här är att ambitionen att utforma en 

'modärn' äktenskapslag, som i ökad utsträckning baserades på vetenskapliga och rationella 

motiveringar, inte på något sätt stod i motsättning till strävan att bevaka äktenskapet såsom sedlig 

institution.”117 

Även om artikelförfattaren presenterar det ökade antalet giftermål i upplyftande ordalag, framgår 

det att äktenskapets liberalisering är resultatet av begränsningar: individen tvingas att bli fri. Det var 

inte fallet att staten helt enkelt steg åt sidan, saken var den att Lagberedningen använde 

motiveringar – tal om frihet och rationalitet – för att introducera moderna rättigheter. Då 

115. ”När kvinnor fria.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 3, 
(1914), s. 4. 
116. ”TIDNINGEN INNEHÅLLER:”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och 
giftermålsannonser, no. 3, (1914), s. 1.
117. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 83.
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artikelförfattarens förhoppning är att kvinnan också ska ges möjligheten att fria i Sverige, betyder 

det likväl att hennes rättighet är villkorlig, endast det sedliga äktenskapet uppmuntras i det tidiga 

1900-talets Sverige. Författaren citerar avslutningsvis en präst från Chicago: ”Jag tror, att det blir 

vanligare, att kvinnor fria, om folk får upp ögonen för, att det är en kvinnas rättighet att välja och 

förklara sig.”118 Wicksells äktenskapsideal är enligt min tolkning svaret på artikelns transatlantiska 

vurm, en liberal föreställning om människans formbarhet och globala möjligheter, som i likhet med 

samtidspolitikens moderna vision uttrycker den styrda frihetens idé.

3.3.3. Tolkningsföreträden

”I den gamla goda tiden.”, är titeln på en anonym författares artikel, han gör tidigt klart textens 

syfte: ”Denna gång blir det endast fråga om frieri och huru man skall bära sig åt, för att verkligen 

kunna skaffa sig ett varaktigt stöd för hela livet.”119 Författaren avser att diskutera huruvida 

människor ska finna sin partner, för att i livslång monogami få stöd, vi kan därmed ana att han 

upplever motsatsen i samtiden. Han utgår ifrån mannens roll som friare och visar hur problematiskt 

det är att närma sig det andra könet: ”Böneman finns inte att få för pengar, och gå själv, det är 

detsamma som att ge en person ett slag på käften, d. v. s. så skulle jag bli mottagen. Det enda medel 

som återstår är att skriva brev; men kan någon tänka sig att en flicka besvarar ett brev, som hon 

misstänker är friarebrev, aldrig besvarar hon ett sådant.”120 Författaren målar upp en omöjlig 

situation, och innan vi diskuterar artikelförfattarens formuleringar krävs ytterligare ett citat ur denna 

långa text: ”Säg mig, äro icke allt svenskt folk omöjliga att övertala till någonting i våra dagar, de 

skola ju alla gå sin egen väg, vilket ju till fullo styrker den här ovan citerade satsen att de alla äro 

småsinnade, inte minst våra flickor och kvinnor, då det gäller deras egen allra största lycka […].”121 

Vad vi kan urskilja är, till skillnad från 1800-talsrubrikens tal om den njutningssökande ungkarlen, 

ett starkt ogillande av ungmön. Han anklagar henne för att vara en lyckosökare som endast går sin 

egen väg, en småsint egoist. Inga äktenskap kan födas ur denna inställning. Jag tolkar det här som 

en reaktion på borgerligheten, en effekt av friheten i stadens rum, som tillgängliggörs av en liberal 

politik. Regleringen av äktenskapet skötte Lagberedningen, de var dock sällan tydliga, exempelvis 

här: 

118. ”När kvinnor fria.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 3, 
(1914), s. 4. 
119. ”I den gamla goda tiden.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, 
no. 2, (1914), s. 6.
120. ”I den gamla goda tiden.”, (1914), s. 6.
121. ”I den gamla goda tiden.”, (1914), s. 6.
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I äktenskapet äger familjen sin grund, och på familjen vilar samhällsorganisationen i övrigt. Den rättsliga 
ordningen för äktenskapet är sålunda för det allmänna av största vikt, och lagstiftningen kan ej undgå att 
giva tvingande regler om, bland annat, villkoren för att ett äktenskap må ingås.122 

Om vi ska summera citatet menar Lagberedningen att samhället vilar på familjen, av den 

anledningen har staten rätt att genom tvång reglera äktenskapet. Otydligheten är likaså ett medel för 

den liberala styrningspolitiken att lämna tomrum i språket, vilket ger rättsväsendet 

tolkningsföreträde i specifika fall. Då vi samtidigt erinrar Wicksells tal om statens rätt att 

kontrollera nativiteten blir citatet ett tydligt exempel på hur en liberalpolitisk stat, med samhällets 

bästa i ryggen, kan legitimera inskränkningar av friheten. Andersson skriver om detta: ”Familjen 

och samhället sammanflätas i citatet ovan – på samma sätt som ett samhälles gränser måste 

bevakas, måste även äktenskapets gränser bevakas.”123 Det artikelförfattaren förespråkar är ett äldre 

äktenskapsideal, han anammar Lagberedningens uttryck om äktenskapets och familjens betydelse, 

men hans ideal är långt ifrån det Wicksellska äktenskapet byggt på parternas fria vilja, dock är 

Lagberedningens idéer inte långt borta. Författarens tankar angränsar närmast till Meyers 

traditionella ideal från bondesamhällets tidsanda: 

Ja, det var giftermål och frieri på hederligt vis jag ville ha reda på hur man skall ordna, […] ett sådant 
som var gängse i forna tider, då man kunde både leva och dö med fröjd och gamman [glädje]. Frieriet 
gick helt enkelt till så här. – När den unge mannen fick tag i den yra kärleken så gick han till 
bönemannen, som fanns lika gott om som vanliga rotemästare, och bad honom besöka en flicka, som han 
valt ut.124

Det blir intressant om vi i citatet läser bönemannen i betydelse av beslutande organ, benägen att 

övertyga ungmön till mannens trolovning, likt Lagberedningen ställer bönemannen krav på hennes 

egenskaper – begränsar villkoren – han är giftermålets medlare och bevakare. Liksom Andersson 

skriver angående äktenskapsskillnad, ”[t]olkningsföreträdet fanns istället hos representater för 

staten.”125 Jag förstår artikelförfattaren i första hand som en man av äldre tradition jämlik Meyers 

äktenskapsideal. Meyer skrev som bekant att kvinnan i hennes ogifta dagar vänjer sig vid 

ungkarlarnas smicker, vilket gör henne lycklig i friheten att avböja männen, liksom denne författare 

säger sig uppleva samma scenario, om inte giftermålet hanteras med äldre metoder i egenskap av 

bönemannens sändebudsliknande roll. Han vill inte vilset famla runt i tillvaron endast för att få 

avslag på avslag. Då någon eller något annat är äktenskapets tolk och bevakare, bönemannen eller 

122. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 73.
123. Andersson, Catrine, (2011), s. 73.
124. ”I den gamla goda tiden.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, 
no. 2, (1914), s. 6.
125. Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, (2011), s. 82.

35



statliga organ, skapar det säkerhet på individuell såsom kollektiv nivå, en trygghet byggd på mer 

eller mindre inskränkningar av friheten (tvång). 

3.3.4. Särartstänkandet

Startskottet för det här avsnittet är en spalt med titeln ”Kärlek: Vad är kärlek?”, skriven av en okänd 

författare: ”De flesta flickor talar om kärlek utan att veta vad detta ord egentligen innebär. Många 

har jag frågat härom, men ingen har kunnat lämna någon som helst förklaring däröver.”126 

Anmärkningsvärt är att personen skriver att flickor talar med tomma ord, om nu ingen, inklusive 

män, har kunnat ge ett svar på kärlekens väsen. Efter en kortare berättelse om en isolerad pojke som 

för första gången får se en flicka, beskriven i metafor som gås, och genast förälskar sig i henne, 

skriver författaren: 

Nu förstår man ju att gossen var ej kär innan han sett dessa gäss [flickor]. […] För att kärlek skall 
uppkomma förutsättes alltså att minst 2 eller flere faktorer mötas. Men att denna kärlek delvis födes av 
vårt naturliga jag, det bevisar även det faktum, att en mansperson kan bli kär i varje kvinna han sist ser, 
och en flicka helt hastigt kan förkasta den, för vilken hon straxt förut bedyrat sin eviga tro för att upprepa 
samma visa undan för undan. Skall kärlek bestå, måste den absolut byggas på plikt, ansvar, rättskänsla 
och jordmånen vari den växer är icke minst lycka, ekonomi och bestående ära.127

Det fenomenologiska elementet följer hela artikeln, pojkens förälskelse kräver ett möte av flera 

faktorer, som författaren uttrycker det, den subjektiva upplevelsen då sinnena möter objektet är 

kärlekens katalysator. I citatet läser vi också att kvinnan är objektet i valet av partner, hon är 

förmögen att avböja männen eftersom hon alltid är målet, det är mannens uppgift att fria till 

kvinnan och därför beskriver författaren hennes roll som tämligen passiv. Den positionen kvinnan 

tillskrivs påminner oss om Meyers idé, hennes ogifta leverne innebär ett tygellöst tillstånd, vilket 

bör korrigeras eftersom det är ett icke önskvärt levnadssätt. Kvinnan bör acceptera den mindre grad 

av frihet hon har i mannens händer. Klart står att könen är skilda naturer, de närmar sig inte den 

andra på samma sätt, det finns specifika mönster mannen och kvinnan följer i kärleksfrågan. 

Artikelförfattaren avslutar med att beskriva kärlekens nödvändiga dygder: plikt, ansvar, rättskänsla, 

lycka, ekonomi och bestående ära. De är egenskaper som utgår ifrån en särskild världsbild, de är 

exempel på specifikt borgerliga ideal, vilket tyder på att tidskriften i första hand riktar sig till 

svenskar i en stadsmiljö, något vi tidigare har konstaterat. 

126. ”Kärlek: Vad är kärlek?”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, no. 
1, (1914), s. 3.
127. ”Kärlek: Vad är kärlek?”, (1914), s. 3.
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Ytterligare en anonym man skriver om det kvinnliga könet, med titeln ”Ungkarlar i svårigheter.”, 

berättelsen börjar socialrealistiskt för att snabbt bli spirituell: ”Jag satt i morse på sängkanten med 

min sista skjorta i handen. Den var trasig. [---] Då föll jag i trance eller rättare sagt jag förlorade 

medvetandet, ty det gör man som bekant, när man blott har en enda tanke: Förbannade skjorta! Och 

under tracen [sic] steg Strindbergs ande ned i min själ och jag talade med hans tunga.”128 Det är ett 

effektivt litterärt grepp att träda in i en annan kropp och här utifrån Strindbergs ögon se världen. 

Författaren anammar, ej nödvändigtvis, en annan världsbild än sin egen – för att komma åt andra 

frågor – nå en annorlunda ideologi. Artikelförfattaren hyser stora tankar om honom: ”Strindberg, 

den största kvinnoätare och kvinnoälskare, som denna planet frambragt, […] har framdragit och 

kalfatrat alla tillgängliga och otillgängliga medel för att bevisa kvinnans inferioritet i jämförelse 

med mannen. Hon har för liten hjärna, för få blodkroppar.”129 Författaren anser att Strindberg med 

sin långa erfarenhet av det kvinnliga könet har rätt att uttala sig om hennes egenskaper, det är därför 

han väljer att gå i dennes skor: ”Ty Strindberg tänkte stort om kvinnan. Han menade, att hon på de 

områden, som naturen anvisat henne och där hon under årtusenden fått pröva sina krafter, var 

oändligt överlägsen mannen.”130 Det han talar om är hemmets sysslor, vilket återkopplar till 

berättelsens början då karaktären satt på sängkanten med sin trasiga skjorta. Det är, som så ofta 

förekommande, en biologisk människosyn som ger sig till känna. Naturbegreppet fungerar likt en 

legitimerande kraft för reglering av rörelser i rummet; kvinnans plats inom hemmets väggar 

berättigas eftersom det är hennes natur. Författaren lämnar Strindbergs kropp och landar åter på 

jorden, då han återfått sin gestalt gör det personliga intresset sin tydliga entré och formar åsikterna: 

Här sitta ungmör och fruar landet runt och drömma över brudelinet, resp. mannens frackbyxor, här vimlar 
det av handarbetsbildade flickor, som öda sin tid med att brodera allmogespjällsnören och glödrita 
sinnrika sentenser på alpstavar. Men var finnes den kvinna, som behjärtar den nöd som ropar över landet, 
ungkarlarnes nöd, när mott och mal förtära deras kläder, när skjortorna trasa sig i halslinningen och i 
manschettkanterna […]?131

Författaren skriver senare att detta är en oupptäckt industri för kvinnor med flinka 

handarbetsfingrar. Vi kan delvis tolka resonemanget utifrån den begynnande arbetsverksamma 

kvinnan, som växte fram i den borgerliga miljön, hon förpassades dock till de traditionellt könade 

sysslorna. Enligt författaren väntar en förmögenhet för de kvinnor som väljer att tillgodose 

ungkarlarnas klädbehov: ”Detta är allvar, ty det är min övertygelse, att det ligger miljoner och 

128. ”Ungkarlar i svårigheter.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, 
no. 3, (1914), s. 3.
129. ”Ungkarlar i svårigheter.”, (1914), s. 3.
130. ”Ungkarlar i svårigheter.”, (1914), s. 3.
131. ”Ungkarlar i svårigheter.”, (1914), s. 3.
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väntar de företagsamma.”132 Artikeln säger uttryckligen inget om äktenskapet, som är uppsatsens 

syfte, varför jag väljer att studera den är att författaren säger någonting om könsroller, vilket kan 

vara lika relevant då det säger något om det önskvärda förhållandet könen emellan. Han skriver 

utifrån ungkarlens och ungmöns skilda världar, vilka kan dra nytta av dessa olikheter, den ogifte 

mannen med sina trasor till kläder behöver någon som kan reparera dem – en kvinna. 

I modernitetens Sverige ser vi hur kvinnans karakteristika, bestämt av naturen, sakta luckras upp 

och omvandlas till en ny syntes. Arbetet är inte privilegierat mannen, om vi läser artikelförfattaren 

korrekt, även om denna klädverksamhet är bunden till hemmets kammare kunde kvinnan tjäna 

pengar på sitt annars obetalda arbete. Således ett steg i individualiseringsprocessen mot 

självständighet, något uppsatsen återkommer till då kvinnans ekonomiska rättigheter år 1924 

analyseras nedan. Det är dock en idé som tyder på frihetstankar, men samtidigt begränsar kvinnans 

frihet, eftersom arbetet endast består i traditionellt kvinnliga sysslor. Artikeln kan av den 

anledningen tolkas utifrån föreställningen om könens särart, eftersom författaren väljer att se 

specifika manliga och kvinnliga egenskaper, som i bästa fall kompletterar varann. Ungkarlen och 

ungmön bör finna värdet i de skilda naturerna, hon lappar kläder och han ger sömmerskan 

ekonomisk ersättning, på så vis drar de nytta av obalansen. Denna idé postulerades i samtiden av 

särartsfeministen Ellen Key (1849-1926), vilket går att läsa om i Sanners avhandling.133 Det är 

likaså generellt idégods från 1800-talets rådgivningslitteratur, föreställningen var att två polariteter, 

man och kvinna, gifts samman för att nå ett högre harmoniskt ideal.

3.3.5. Kvinnans rättigheter 1924

Till en början behöver vi ett specifikt sammanhang, det jag har valt som passar analysen väl är 

giftermålsbalken från 1921, vilken Bersbo diskuterar i sin text: 

Dess resultat, menar författarna, kan innefattas i en nordisk modell – en modell starkt influerad av en 
allmän likställighetsdiskurs som genomgående i liberal anda betonade individens frihet. […] Ja, ur 
formellt, juridiskt hänseende måste man ändå konstatera att den gifta kvinnan genom revisionen av 
giftermålsbalken 1921 tillerkändes rättigheter hon tidigare förvägrats.134 

132. ”Ungkarlar i svårigheter.”, i Svenska giftermålstidningen: (Excelsior) : organ för plats- och giftermålsannonser, 
no. 3, (1914), s. 3.
133. Sanner, Inga, Den segrande eros: kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre, (2003), s. 22-
23.
134. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 163.
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Tanken är att i synnerhet den sista artikeln som undersöktes i avsnittet ovan ska vara en övergång 

till giftermålsbalken, det var inte förrän 1921 kvinnan i realiteten beviljades dessa ekonomiska 

rättigheter i Sverige. Lagberedningen hävdade att kvinnan efter äktenskapets ingående skulle 

behålla den ägande- och förvaltningsrätt hon tidigare haft som ogift. Kvinnan bands härigenom till 

skyldigheten att försörja familjen, även om denna verksamhet bestod av hemmets sysslor som 

mannen hade rätt att påtvinga henne, således en upphöjning av kvinnans obetalda arbete.135 Den 

positiva upphöjningen av hemmets sfär kan dock tolkas i motsatt, negativ effekt, eftersom kvinnans 

rumsliga begränsningar intensifierades, hennes plats i hemmet blev en skyldighet snarare än en 

rättighet. Teorin och metoden för regleringen är sen tidigare bekant: liberalt idégods vars 

förespråkare hävdade den enskildas frihet. I och med liberalismens täta förbund med kapitalismen 

var det just ekonomiska rättigheter kvinnan fick acceptera: ”Hon blev framförallt myndig, och via 

förmögenhets- och förvaltningsrätten samt en likställd försörjningsskyldighet erhöll hon juridiska 

rättigheter som garanterade henne ekonomisk självständighet och oberoende.”136 Hur förhåller sig 

tidskriften Amor till detta? Textmaterialet börjar med att på ett påfallande negativt vis framställa 

kvinnan, titeln som pryder framsidan lyder ”Lätt att bli pappa nu för tiden. Den kvinnan utpekar 

pådyvlas faderskapet.” Den anonyme författaren beskriver hur kvinnans nyvunna rättigheter har gått 

överstyr: ”Det blir allt värre för männen. Kvinnan gör allt större landvinningar och fängslar mannen 

i sina garn, tills han en dag aldrig kommer ur det fint dragna nätet.”137 Författaren är inte en del av 

det liberala likställighetstänkandet, han tycker sig se hur det egna könets position förringas och 

kvinnan får allt mer makt över mannen. Det är inte specifikt giftermålsbalken artikelförfattaren talar 

om, utan barnlagar vilka gav modern rättigheten att utpeka fadern till barnet: 

De lagstiftande farbröderna vilja ha det så trots männens högljudda klagomål. 1917-års barnalagar strypa 
det manliga könets hävdvunna friheter. […] [Ä]ven om en kvinna stått i intimt förhållande till flera män 
under den tid barnet kan vara avlat, så kan hon utpeka en av dem som far till sitt barn, och naturligt nog 
blir den man utpekad, vilken synes intaga den bästa ekonomiska ställningen.138

Det är inte bara så att kvinnan utnyttjar sin rätt, hon går det också på ekonomisk basis, skriver 

författaren. Enligt min förståelse var giftermålsbalken ett försök till att styra kvinnan i riktning mot 

äktenskapet, då hon tidigare hade förlorat sina ekonomiska rättigheter på giftermålsdagen, var detta 

beslut tänkt att stimulera kvinnans intresse för vigsel. I citatet ur artikeln konstaterar författaren ett 

135. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 167-171.
136. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, (2010), s. 163.
137. ”Lätt att bli pappa nu för tiden. Den kvinnan utpekar pådyvlas faderskapet.”, i Amor: svensk giftermålstidning, 
(1924), s. 1.
138. ”Lätt att bli pappa nu för tiden.”, (1924), s. 1.
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dilemma, sant eller falskt spelar mindre roll, vilket är grundat i kvinnans sökande efter förmögna 

män, sökandet efter penningen. Det visar emellertid att kvinnans ekonomiska rättigheter 1921 

ansågs i sin tur öka giftermålsfrekvensen. Det artikelförfattaren och giftermålsbalken har 

gemensamt är att de svarar på detta dilemma, om än olika, Bersbo skriver: 

Det i betänkandet överordnade 'problemet' som önskade finna sin lösning genom den gifta kvinnans 
utökade ekonomiska rättigheter var en allt mer sjunkande giftermålsfrekvens. Det var framförallt kvinnor, 
eller mer precist, välutbildade, förvärvsarbetande och ekonomiskt självständiga kvinnor som antogs sky 
de äktenskapliga banden.139

I den borgerliga miljön hade en ny, självständig kvinna vuxit fram, som inte tillät de ojämlika 

ekonomiska villkoren, de gamla sederna knöt henne hårt och nära mannens hegemoni, om hon 

valde att ingå äktenskap. Av dessa anledningar valde somliga att avstå och förbli ogifta. Det 

minskade antalet giftermål och barn blev sålunda föremål för statlig reglering, i nymalthusiansk 

anda från Wicksells föreställningar var det viktigt att uppmuntra giftermålsfrekvensen, så att 

nativitetskurvan pekade uppåt, hans mål var just att minska äktenskapsskillnaderna. Wicksell 

menade samt att mannens ekonomiska herravälde var en produkt av seden och hade ingen grund i 

rationaliteten. Det artikelförfattaren skriver är en effekt av denna politik, det framgår exempelvis att 

han önskar ”de utomäktenskapliga födelserna minskades.”140 Det är ett tecken på att författaren 

värnar det sedliga, heterosexuella äktenskapet, där utomäktenskapliga barn ansågs vara olämpligt. 

Giftermålsbalkens mål var att genom ekonomiska rättigheter åt kvinnan stimulera 

äktenskapsfrekvensen, och på så vis öka barnalstringen, Bersbo har kartlagt samma slutsats: det var 

främst ett medel för ett överordnat ändamål.141 Regleringen var ej en feministisk seger, åtminstone 

anser jag inte att det var syftet, målet var att tillfredsställa Sveriges behov av ökad nativitet. Den 

liberala styrningspolitiken öppnar upp möjligheter för kvinnan att bli individ, denna för mannen 

reserverade egenskap, samtidigt som giftermålsbalken kan tolkas likt uttryck av ideologi (det 

personliga intresset). Många gånger tidigare har Wicksells idéer dånat i bakgrunden, likaså här, han 

ansåg att statens reducerade roll ändå besatt rättigheten att med hjälp av lagar tillfredsställa rikets 

behov av människor, ändock ett begränsat antal nyfödd arbetskraft. Artikelförfattaren är dock kritisk 

till dilemmats källa: 

Ökningen [av utomäktenskapliga barn] torde ha sin grund i helt andra orsaker såsom kristid med 

139. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 166.
140. ”Lätt att bli pappa nu för tiden.”, i Amor: svensk giftermålstidning, (1924), s. 1.
141. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 182.
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bostadsbrist och ty åtföljande trångboddhet och minskning av giftermålsfrekvensen. Bostadsfrågans 
intima sammanhang med de sedliga förhållandena ser man bl. a. därav, att de utomäktenskapliga 
födelsernas antal de sista tre åren i städerna minskats, då trycket på bostadsmarknaden något lättnat .142

Stadens överbefolkning, på grund av bostadsbrist, är det främsta skälet till ökningen av 

utomäktenskapliga barn, skriver författaren. Jag tolkar hans idé sålunda att gifta par inte föder lika 

många barn och på så sätt åtgärdas bostadsbristen. En annan potentiell tolkning, möjligtvis för 

abstrakt, är att gifta par ogärna bor i kollektiv, i synnerhet med andra par, vilket bostadsbristen 

annars skulle påtvingat dem. Han nämner samt ”de sedliga förhållandena”, vilket talar för en 

traditionell syn på äktenskapet, ej olik Meyers. Det liberala likställighetstänkandet var enligt min 

läsning, såsom påpekat tidigare, endast dolda skyldigheter i form av rättigheter vilka skulle 

förstärka äktenskapets idé och sålunda kunde mer inomäktenskapliga barn alstras. I likhet med 

Wicksells föreställningar ansåg man att befolkningstillväxten ökar i takt med näringstillväxten, om 

endast gifta kvinnor föder barn. Artikelförfattaren är en del av denna tanke, han skriver 

avslutningsvis i sin artikel: 

Men vad som kanske icke så litet bidrager till att saken [utomäktenskapliga barn] tages nonchalant, är den 
omständighet, att ingen som helst kontroll från statens sida utövas. Det på riksdagens bord vilande 
lagförslaget innehåller emellertid bestämmelser om kontroll och får man hoppas, att härigenom en 
uppryckning inom barnavårdsnämnderna skall ske.143

Nyckelordet i citatet är ”kontroll”, barnen är kollektivets resurs vilket betyder att deras fostran bör 

gå i linje med samhällets nytta, författaren menar att det är statens ansvar att kontrollera 

äktenskapslagarna så att barnen inte hamnar emellan föräldrarnas ansvar. Temat för artikeln är som 

bekant kvinnans möjlighet att pådyvla mannen hon önskar faderskapet, vilket en lag som förordar 

äktenskapet skulle förhindra, bland gifta par är det sällan någon tvekan om vilka barnets föräldrar 

är, enligt min läsning av författaren, på så vis överensstämmer giftermålsbalkens intentioner med 

artikelförfattarens. Vi kan jämföra Wicksells idéer om saken då han enligt erfarenhet såg 

föräldralösa barn, främst från arbetarklassen i smutsen på gatan, som i förlängningen orsakade 

samhället skada, resultatet var icke-nyttigt bortfall av sedliga medborgare. Det går också att härleda 

idén till 1800-talets syn på kvinnans rumsliga yta, hemmet, där hon enligt sin bestämda natur skulle 

föda barn och fostra dem med sina empatiska egenskaper: barnen har sin bestämda plats i moderns 

famn. Syftet är tydligare i artikeln än vad det var i giftermålsbalken, dock kvarstår meningen, 

kontrollen av kvinnans rättigheter (skyldigheter) och äktenskapets form var delar i det överordnade 

142. ”Lätt att bli pappa nu för tiden.”, i Amor: svensk giftermålstidning, (1924), s. 1.
143. ”Lätt att bli pappa nu för tiden.”, (1924), s. 1.
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ändamålet – att sporra den korrekta nativiteten – vilket artikelförfattaren ovan uttrycker på ett mer 

eller mindre explicit vis. 

3.3.6. Kvinnans bestämmelse

Vi förflyttar oss nu till en novell ur Amor med titeln ”Kvinnofriden.”, skriven av Fritz Raymond-

Jarl, berättelsen handlar om en kvinna vars intresse för män är obefintligt. Tanken är, vilket blir 

tydligare desto längre in i analysen av novellen vi kommer, att författaren har valt att återberätta 

denna historia i en giftermålstidning av särskilda anledningar. Enligt uppsatsens teori finns det alltid 

ett bakomliggande intresse i källmaterialets texter. Historien inleds i kvinnans ensamma 

sinnestillstånd: ”Det är inte alltid roligt att vara ogift eller att förbli det år efter år. Åtminstone tyckte 

fröken Pat Synnergren, att det började bli väldigt trist.”144 Raymond-Jarl målar upp den ogifta 

karaktären; det är inte möjligt att förbli genuint lycklig utan en man vid sin sida. 

Då kvinnan 1921 blev myndig och mannens ekonomiska herravälde över henne föll, åtminstone 

lagmässigt, bubblade det manliga medvetandet med tankar om sin egen situation, det här skulle jag 

säga är ett exempel. Berättelsens huvudkaraktär kan förstås utifrån det borgerliga sammanhanget, 

hon har valt självständigheten vilken skapades i offentligheten, denna karaktär arbetar till och med 

(kontexten gör det mer ovanligt) utanför hemmet: ”Här hade hon arbetat och med sällsynt nit skött 

firmans bokföringsgöromål. Hon hade vuxit fast med denna syssla och samtidigt utgjorde arbetet en 

ersättning för de en gång i ungdomen drömda äktenskapliga bestyren.”145 Karaktären är en fritt 

tänkande individ, 1800-talslitteraturen som tillskrev mannen uppgiften att vara kvinnans intellekt, 

ser vi inga spår av. Raymond-Jarls berättelse är däremot sällan positiv till detta, hennes ungdomliga 

dröm om giftermål är den korrekta visionen, ”hon gick till sängs, och då reflekterade hon över livets 

tomhet, konstaterade att hon själv endast levde ett halvt liv.”146 Författaren har ett anspråk, 

huvudkaraktärens solitära leverne är helt enkelt inte önskvärt, vi kan föreställa oss att den 

individuella kvinnan ses här likt en fara för samhället. Inom äktenskapet har staten bättre kontroll 

över hennes kapital och det var en av poängerna med giftermålsbalken, Bersbo skriver:

Betänkandets problematisering och lösning av försörjningsskyldigheten visar att den gifta kvinnan 
självklart förutsattes vara ekonomiskt beroende av sin man. Det var omyndigheten, bristen på rättigheter 
och hennes låga status man främst önskade lösa, inte hennes position som ekonomiskt beroende. För även
om hennes nyvunna rättigheter gav henne möjlighet att själv bestämma hur hon önskade bidra till 
familjens försörjning var det inte eget förvärvsarbete hon förväntades välja. Istället skulle hon efter 

144. Raymond-Jarl, Fritz, ”Kvinnofriden.”, i Amor: svensk giftermålstidning, (1924), s. 2.
145. Raymond-Jarl, Fritz, ”Kvinnofriden.”, (1924), s. 2.
146. Raymond-Jarl, Fritz, ”Kvinnofriden.”, (1924),  s. 2.
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ingånget äktenskap enligt giftermålsbalken själv välja omsorg om hem och barn som sin naturliga plats 
och uppgift i familjen.147

Kvinnans försörjningsfrihet fungerade sålunda att under lovord om myndighet och rättigheter, 

doldes det förbehåll som icke sällan har uppmärksammats i liberalpolitikens idéer, hon hade 

egentligen bara ett val och det var försörjning av familjen. Kvinnans myndighet knöts alltså till 

familjen – återigen till det andra könet – då inga andra val än ett framförs, faller rättighetsbegreppet 

i min mening. Raymond-Jarls novell är ett uttryck av detta syfte, den enskilda kvinnan bör försörja 

sin man och familj, inte enbart sig själv. På väg hem sent från en bjudning hos en vännina, muttrar 

karaktären Synnergren: ”Hon kunde dock ej under denna nattliga promenad glömma 

kvinnofridsstörarna, ty männens självtagna friheter voro av högst klandervärd beskaffenhet. Men 

hon skulle visa dem.. [sic] Det var inte värt de försökte.” Författaren fortsätter att skildra den 

kvinnliga karaktärens hatiska bild av mannen, dock ska den snart förändras då en främmande man 

dyker upp på hörnet till Drottninggatan i Stockholm, han frågar om de ska slå följe varpå hon 

avböjer och åberopar kvinnofriden: ”Förlåt, min nådiga, svarade gentlemannen och påpekade, att 

just för kvinnofridens skull var han ute så här dags. Han ville se till att damer kommo oantastade 

hem, och fröken Synnergren ansåg han vara i behov av ett manligt stöd.” Genast vänder hennes 

föreställning av mannen i mötet, och sinnena retas av gentlemannens ord: ”Det gick som en 

elektrisk ström genom hela hennes kropp, hon faktiskt skälvde på rösten, när hon talade med sin 

följeslagare om mannens och kvinnans olika uppgifter här i livet.”148 

Novellisten avslöjar i de ovanstående raderna sina ideologiska övertygelser, varje kvinna önskar att 

bli uppvaktad av det andra könet bara romantiska möten sker, samt att kvinnan och mannen äger 

könsspecifika uppgifter vilket påminner om 1800-talets rådgivningslitteratur. Det är här jag 

anknyter till Bersbos diskussioner om giftermålsbalken, enligt min förståelse syftar Raymond-Jarls 

novell till att beskriva hur befängt den ogifta kvinnans liv är, liksom giftermålsbalken ämnade att 

stimulera äktenskapsfrekvensen är denna berättelse en effekt, en legitimering av den borgerliga 

kvinnans plats i det gifta parets hem. Efter att huvudkaraktären tagit avsked från mannen drömmer 

hon nämligen sin ungdoms drömmar igen: ”Hon var fullkomligt yr i huvudet. Och sömnen – den 

var långsökt, och när den äntligen kom, spelades en bröllopsmarsch, och präster, marskalkar och 

gäster sprungo om varandra och i högsätet satt Pat med brudkrona och all möjlig grannlåt. Det blev 

147. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 180.
148. Raymond-Jarl, Fritz, ”Kvinnofriden.”, i Amor: svensk giftermålstidning, (1924), s. 2.
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en verklig bröllopsnatt […].”149

Vi får dock inte glömma, för helhetens skull, att giftermålsbalken var en specifik reglering av den 

urbana kvinnan. De gifta jordbrukarkvinnorna och de i det fattigaste samhällsskiktet uteslöts ur 

Lagberedningens formuleringar, följden blev att gifta kvinnor utanför stadens rum fick en tvåfaldig 

arbetsbörda, både i och utanför hemmets sfär var hon verksam. Bersbo skriver att det är svårt att 

veta vad dessa kvinnor ansåg om saken till följd av brist på källor, men att kvinnor bortom stadens 

ljus ofta ”har sett feminism som kopplad till en allt för ofta förekommande stadscentrerad 

problematisering av den gifta kvinnan som underordnad mannen, en problematisering som 

kvinnorna på landet inte alltid kunnat identifiera sig med.” Deras förhållande till jämlikhet är i sin 

essens komplicerad på grund av kvinnans och mannens livsviktiga beroende av varandra i 

jordbruket.150 Då ingen direkt uppdelning mellan privata och offentliga rum existerar i ett 

sammanhang, likt bondesamhällets, är likställighetstanken en föga givande idé. Det är på grund av 

urbanitetens decentralisering, av i huvudsak arbetet, jämlikhetens motto anses vara nödvändigt. 

Raymond-Jarls novell är ett exempel på detta, i själva verket allt material hämtat ur 

giftersmålstidningarna, att stadsmiljön ställer frågor vars svar endast inkluderar samhällsgrupper 

med samma horisont.

4. Sammanfattning

Det första avsnittet undersökte civiläktenskapets inverkan på författarna och i synnerhet 

moderniteten ur vilken den borgerliga vigseln gjordes möjlig. Äktenskapet ansågs av både 

Lagberedningen och artikelförfattarna vara en viktig samhällsbevarande enhet, för individen såsom 

kollektivet, av den anledningen styrdes äktenskapet uttryckt i lag och som en effekt av statens 

ideologi anammade även artikelförfattarna idéerna. Förutom detta går det urskilja en allmän 

förvirring i tillvaron och en nostalgi över människans bortglömda ideal, djupt rotade i hennes natur 

vilka kan återupptäckas. Wicksell anses främst företräda artikelförfattarens idéer, även om 

diskussionen förefaller något ambivalent, det var Wicksell som i synnerhet rekommenderade 

frihetens inskränkning i kollektivets namn. Sekulariseringsprocessen nåddes också genom en 

(tidigare) kristen författare, som i modernitetens virrvarr endast finner nihilism och orättvisa. 

Tvåsamheten är räddningen i detta tillstånd av osäkerhet, bibeltexterna ger honom föga vägledning, 

149. Raymond-Jarl, Fritz, ”Kvinnofriden.”, i Amor: svensk giftermålstidning, (1924), s. 2.
150. Bersbo, Zara, ”Självständig och beroende.”, i Rosenbeck, Bente & Sanders, Hanne (red.), Det politiska 
äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, (2010), s. 183-184.
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äktenskapet förblir dock svaret på meningen med livet, med eller utan Gud vid sin sida. 

Det andra avsnittet analyserade frihetens gränser, hur privatlivet politiserades av Lagberedningen 

och reglerades efter deras syften, att öka giftermålsfrekvensen. Det genomfördes med en 

Skandinavisk kommitté som uttryckte en idé om det enade Skandinavien med jämbördiga 

äktenskapslagar. Barnpolitiken var central i sammanhanget, nativiteten ansågs vara för låg och 

behövde följaktligen uppmuntras, men inte vilken som helst utan den korrekta. I 

giftermålstidningarna ser vi effekten av kommitténs arbete, en kristen författare tar fasta på 

kollektivets helgd och vikten av att alstra barn i det sedliga äktenskapet. Det enda som kan rädda 

civilisationen är att upphöja giftermålet och på så vis fostra dygdiga inomäktenskapliga barn. 

Författaren anses företräda ett äldre ideal, traditionellt enligt Meyers kristna moral, barnen bör 

fostras med bibliska dygder. Om vikten av barnuppfostran talade också Wicksell, i det här fallet är 

föreställningarna dock närmare besläktade med Meyers. Även i detta avsnitt finns författare med 

krossade illusioner, friheten i rummet är ett villkor bestämt av statens ideologi. Artikelförfattaren 

visar sin misstro till denna ideologi med en ironisk stil, även om Lagberedningens motiv skulle 

preciseras tydligare, läser vi hur författaren tappat förtroendet då liberalpolitikens intåg exkluderade 

hans behov och önskemål. 

I en artikel som vurmar för det amerikanska fenomenet, att kvinnor friar, fick vi en inblick i 

tidskriftens agenda. Författaren ansåg att amerikanskorna följer med sin tid och således kunde vi 

urskilja hans poänger, nämligen framstegstänkandet och konformismen i den liberala 

styrningspolitiken, författaren är en effekt av samtidens politiska intressen. Den styrda frihetens idé 

blir tydlig då han övertalar läsaren om vikten av att leva efter sin tids föreställningar, individen 

tvingas att bli fri genom instiftade rättigheter eller skyldigheter. Till denna författare återkopplades 

Wicksells liberala idéer, som stod för människans formbarhet och globala möjligheter, hon är främst 

människa oavsett kulturellt ursprung. Äktenskapet är liksom allt annat en statlig angelägenhet vilket 

kontrolleras efter deras ändamål, här ökad giftermålsfrekvens. 

Det tredje avsnittet diskuterade tolkningsföreträdet som statliga organ eller personer i bestämmande 

position har. En artikelförfattare skriver nostalgiskt om äldre tiders giftermål då bönemannen kom 

till den blivande bruden, det är en bortglömd metod sedan urbaniseringen skapade den fria, 

borgerliga kvinnan. Den urbana, självständiga kvinnan beskrivs i samma negativa ordalag som 

1800-talets rådgivningslitteratur beskrev den lösdrivande ungkarlen. Detta gjorde också Meyer, den 

ogifta kvinnan är van vid ungkarlarnas smicker och söker endast att avböja deras frierier. 
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Författaren upplever denna företeelse om äktenskapet inte behandlas traditionellt, som förr.  

Lagberedningen uttryckte att samhällets grund är familjen och effekten av detta är författarens äldre 

äktenskapssyn, endast med traditionella metoder kan han finna en fästmö. Poängen i diskussionen 

var att läsa bönemannen som äktenskapets bevakare, liksom staten ställer upp hinder och villkor för 

dess ingående. Artikelförfattaren kräver trygghet i giftermålsfrågan och det får han genom att någon 

annan eller något annat kontrollerar på vilket sätt det ska se ut, således anammar författaren statens 

inskränkning av friheten då det är en nödvändighet, inte minst för hans egenintresse.

Det fjärde avsnittet undersökte giftermålstidningarnas särartstänkande, från en idé som påminner 

om 1800-talets föreställning om könens särart. Kring kärleken skriver en författare, mannen och 

kvinnan närmar sig den på särskilda sätt: den ogifta kvinnan lever i ett njutningstillstånd, hennes 

position gör det möjligt att avstå äktenskapet för att leva fritt, men detta anser författaren vara 

osedligt. Könen må vara skilda naturer men det korrekta levnadssättet är äktenskapet, hon får 

acceptera den mindre grad av frihet hon har i mannens händer. Meyers traditionella äktenskapsideal 

är svaret på författarens idéer, han som ansåg att ungmön liksom ungkarlen lever tygellösa liv som 

ogifta. Det framgår att författaren skriver utifrån ett borgerligt sammanhang, då han presenterar 

kärlekens dygder, det är med andra ord den urbana kvinnan han angriper. Ytterligare en man skriver 

om kvinnans roll i samhället, med en berättelse om sin trasiga skjorta argumenterar han för 

kvinnans viktiga uppgift i samhället. Författaren höjer det obetalda arbetets status i hemmet, 

kvinnans egenskaper främjar mannen och i belöning får hon betalt, att sy är en oupptäckt industri. 

Harmonitänkandet från 1800-talets rådgivningslitteratur, att mannen och kvinnan kompletterar 

varann, är artikelförfattarens ideologi. Slutsatsen var en legitimering av uppfattningen om hennes 

naturliga egenskaper, de fäster henne vid traditionella sysslor, och den frihet som kvinnan skulle 

tjäna förändras då det snarare cementerar (äldre) könsroller. 

Det femte avsnittet analyserar tidskriften Amor från 1924, i ett sammanhang då kvinnan blev 

myndig och gavs ekonomiska rättigheter. Med giftermålsbalken 1921 behöll hon ägande- och 

förvaltningsrätten hon haft som ogift, men bakom ord av frihet och likställighet ser vi hur 

giftermålsbalken i mångt och mycket endast intensifierade kvinnans plats i hemmet. Rättigheterna 

gav henne lite valutrymme, hon skulle välja att försörja familjen och hemmet, det blev snarare en 

skyldighet. Delvis upphöjdes det tidigare obetalda arbetet, det överordnade målet var däremot att 

stimulera äktenskapsfrekvensen och således den korrekta nativiteten. En annan artikelförfattare 

beskriver sin underställda position i samtiden då kvinnan vunnit nya rättigheter, genom en barnlag 

kunde hon utse fadern till sina barn, vilket leder författaren till en önskan om färre 
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utomäktenskapliga barn. Om detta skrev också Wicksell, dels stimulerade hans idéer 

giftermålsfrekvensen då det alstrar ett begränsat antal inomäktenskapliga barn, samt motsade sig 

han mannens ekonomiska herravälde vilket giftermålsbalken skulle korrigera. Giftermålsbalken var 

ett uttryck av ideologiskt färgade intressen, artikeln är en effekt på så vis att han ropar efter 

äktenskaplig kontroll, om kollektivet Sverige ska fortleva och vara nyttigt krävs en generation av 

korrekt fostrade barn, inom det gifta parets väggar. 

Det sjätte och avslutande avsnittet undersöker en novell angående kvinnans bestämmelse, i 

berättelsen följer vi en ogift, offentligt arbetande kvinna, som i sin ungdom drömde om giftermål. 

Dessa visioner om äktenskap har hon i vuxen ålder övergivit. Författarens ideologiska ärende 

belyses då huvudkaraktären möter en man sent om natten och genast återförtrollas hon, drömmen 

om giftermål är tillbaka. Novellisten vill gestalta den tygellösa, fria kvinnan i staden samt påvisa 

hennes plats i det borgerliga hemmet, och han gör detta i en giftermålstidning av en anledning. 

Giftermålsbalken ämnade att öka giftermålsfrekvensen och således avgöra kvinnans bestämmelse, 

berättelsen är en effekt av syftet, den borgerliga kvinnans rumsliga begränsningar är hemmet, endast 

där kan hon uppfylla samhällsnyttans begär. Analysens resultat sammanfattades redan i korthet vid 

slutet av avsnittet då jag skrev: stadsmiljön ställer frågor vars svar endast inkluderar 

samhällsgrupper med samma horisont. Den liberala styrningspolitiken är inte främmande för denna 

form av exkludering, de ekonomiska rättigheterna vilka liberalpolitiken fokuserade på, har i sin 

essens en partikulär uppfattning om människan. Liksom giftermålstidningarna i huvudsak riktade 

sig till den framväxande, övre medelklassens världsbild, har uppsatsens slutsater indikerat 

styrningspolitikens egna (klass)intressen.

Uppsatsens resultat skiljer sig från övrig forskning i avseendet att inget finns skrivet om 

giftermålstidningar från den valda tidsperioden. Analysen skulle däremot varit omöjlig utan 

Bondestams, Anderssons och Bersbos forskningsarbete, de har givit giftermålstidningarna ett 

sammanhang och kommit fram till liknande slutsatser, vilket har framgått i den löpande texten, även 

om jag har valt ett smalare källmaterial att applicera slutsatserna på. Förhoppningsvis har jag 

lyckats utveckla den ideologiska spridningen som äktenskapslagarna hade på samhället, då källor 

som dessa kan vara svåra att upptäcka.
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