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Historia i Linköping – blickar bakåt och framåt  

 

 
År 1997 utkom det första numret av Socialhistoria i Linköping som sedan dess har 
varit namnet på historieämnets skriftserie. I den har nu nära trettio nummer utkom-
mit och den har framför allt inriktats på att publicera studenters uppsatser från C- 
och D-nivån, men också regelbundna uppdateringar av handboken Att skriva upp-
sats liksom texter av ämnets forskare.  

Mycket har hänt inom historieämnet på de 16 år som gått sedan första numret 
i serien publicerades, både vid Linköpings universitet och i omvärlden. Institut-
ionen som historieämnet numera tillhör, ISAK, har bildats och flera starka forsk-
ningsprofiler förutom socialhistoria har tillkommit. Det gäller både kulturhistoria 
och turismvetenskap, som har berikat ämnet med flera nya infallsvinklar och per-
spektiv. Att öppna upp och visa bredden på den forskning och undervisning som 
sker vid historieämnet har därför blivit alltmer angeläget. Därav namnförändringen 
på skriftserien. Från och med detta nummer, som är det 28 i ordningen, kommer 
den istället heta Historia i Linköping. Serien fortsätter som förut med att framför 
allt publicera studenters uppsatser, men också i fortsättningen kommer även texter 
skrivna av ämnets forskare förekomma.   

I detta nummer publicerar vi två av våra studenters uppsatser på C-nivån. Den 
första är skriven av Markus Jonsson och handlar om länsstyrelsens roll i redukt-
ionen på 1680-talet, och den andra har Elin Wincent skrivit om ogifta mödrar och 
utomäktenskapliga barn i Östergötland och Småland under 1800-talet. Båda ger en 
god uppfattning om bredden på studier inom historieämnet, där den första använ-
der kvantitativa metoder och den senare mer specifikt kvalitativt material för att 
belysa intressanta frågeställningar.    

För att få en uppfattning om den forskning som bedrivs vid historieämnet följer 
en översikt över forskarna, där de har fått beskriva sina forskningsintressen, vilka 
projekt de håller på med och vad de ska eller vill göra i framtiden. Det ska ge en 
aktuell inblick i var historieämnet i Linköping står och fungera som inspiratör för 
framtida uppsatsskrivare, men också för att inspirera till samarbeten och gemen-
samma forskningsansökningar.  
 

Linköping i augusti 2013 

Erik Petersson, redaktör för Historia i Linköping  
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1 INLEDNING 
På 1600-talet, under en period av grovt sett 100 år, innehade Sverige en maktställ-
ning i sitt närområde som inte motsvarades av något liknande förut, och som efter 
freden i Nystad 1721 heller aldrig kom att återskapas. Frågan som historiker har 
ställt – och fortfarande ställer – är hur? Hur kunde vårt vidsträckta land med sitt 
karga klimat och med sin lilla befolkning under en så förhållandevis lång tidspe-
riod behärska så stor del av sitt närområde? 

Svaret har sökts på många områden. En förklaring som fått stort genomslag är 
att Sverige tidigt haft en väl utvecklade förvaltning och att den skulle ha inneburit 
ett avgörande övertag gentemot landets fiender. Det var genom att ligga i framkant 
av den administrativa utvecklingen som Sverige kunde uppbåda de samlade krafter 
som behövdes för att upprätthålla stormaktsväldet över en längre tid.1 

I och med 1634 års regeringsform lades grunden till den moderna förvalt-
ningen i Sverige. Många av dess skapelser finns fortfarande kvar, måhända i om-
gjord form. Länsstyrelsen är en sådan. Länsstyrelsen eller landshövdingedömet, 
som det kallades fram till 1800-talet,2 ersatte det ståthållarskap som införts under 
Gustav Vasas tid. Redan Gustav Vasas söner hade försökt att förändra och för-
bättra den regionala maktens organisering. Först med regeringsformen 1634 och 
landshövdingeinstruktionen året därpå kom ett varaktigt system att implementeras. 

Förutom de många krigen var ett annat kännetecken för 1600-talet att mer och 
mer makt samlas hos en person, en absolut envåldshärskare, som närmast blev sy-
nonym med statsmakten. Sverige är inget undantag från denna utveckling som i 
övrigt har Danmark och Frankrike som likartade exempel och England som ett bra 
motexempel. Den reduktion som utfärdades, och till stor del genomfördes under 
Karl XI:s regentskap, har fått stå som symbolen över hur ägande och makt samla-
des till staten och den ensamma härskaren.3 

I den här uppsatsen intresserar jag mig för dessa två företeelser. Länsstyrelsens 
funktion i Karl XI:s reduktion är vad den här uppsatsen kommer att behandla. Ti-
den är mitten och slutet av 1680-talet, alltså ett par år in på reduktionen. Platsen är 
Östergötlands län. Genom att undersöka vilka order och instruktioner som gavs åt 
länsstyrelsen i Linköping från centralt håll vill jag ta reda på hur Östergötlands 
länsstyrelse var delaktiga i Karl XI:s reduktion. 

 

1 Många historiker har lyft upp just denna aspekt av den svenska stormakten som avgörande. Se bl.a. Jan 
Lindegren, Sven A. Nilsson, Anthony F. Upton, Börje Harnesk, Björn Asker m.fl. 
2 Asker 2007, s. 104. 
3 De flesta historiker anger 1680 som start för absolutismen, men samtidigt lyfts Sverige fram som ett 
land som gradvis blev mer absolutistiskt under 1680-talet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna kandidatuppsats är alltså att undersöka den öst-
götska länsstyrelsen och dess medverkan i reduktionen under andra halvan av 
1680-talet. Jag är intresserad av att ta reda på hur centralmakten avvände sig av 
länsstyrelsen för att genomföra reduktionen. Det vill jag ta reda på genom att titta 
på vilka reduktionskommissioner och reduktionsmyndigheter som hade kontakt 
med länsstyrelsen i Östergötland och vilka uppgifter de föreskrev den senare. Om 
och hur uppgifterna skiljde sig åt beroende på vilken kommission som stod som 
avsändare vill jag också ta reda på. 

Genom jämförelser med andrahandskällor i form av litteratur som behandlar 
reduktionen i andra delar av det svenska riket vill jag undersöka om reduktions-
förfarandet i Östergötland delar likheter med reduktionen på annat håll. Slutligen 
vill jag ta reda på hur långt i reduktionsarbetet de östgötska ärendena kommit och 
på så sätt försöka svara på om reduktionen just tagit sin början eller höll på att 
färdigställas. 

Frågeställningarna blir således: Hur deltog den östgötska länsstyrelsen i ge-
nomförandet av reduktionen under andra halvan av 1680-talet? Vilka reduktions-
myndigheter använde sig av den östgötska länsstyrelsen i arbetet med reduktionen? 
Vilken typ av reduktionsarbete förväntades länsstyrelsen göra? På vilket sätt skil-
jer sig eller liknar reduktionsförfarandet i Östergötland det som skedde annor-
städes? Går det genom att betrakta ärendeinnehållet säga något om vilket läge re-
duktionen befann sig? Skiljde sig ärendekaraktären beroende på vilken kommiss-
ion som stod som avsändare? 
 

1.2 Material och metod 
Källmaterial och källkritik 

Uppsatsens material är hämtat ur länsstyrelsens arkiv vid Vadstena Landsarkiv 
(VaLa) och består av inkommande skrivelser till länsstyrelsen. Redan vid den mo-
derna länsförvaltningens bildande i och med regeringsformen 1634 delades läns-
styrelsen in i två delar, ett landskansli och ett landskontor (skillnader dem emellan 
behandlas utförligare i avsnitt 2.2). Kortfattat styrdes de två delarna av varsin av 
landshövdingens närmaste underlydande tjänstemän. Landskamreren eller lands-
bokhållaren styrde över landskontoret. Där förvaltades framförallt frågor av finan-
siell karaktär. Landssekreteraren, som handhade övriga ärenden, styrde över lands-
kansliet.4 De olika delarna av länsstyrelsen är därför också två olika arkivbildare. 
Materialet till den här uppsatsen härrör från landskansliet. 

En inventering av arkivbeståndet på VaLa för dels landskontoret, dels lands-
kansliet för den aktuella perioden, 1680-tal, visar att det finns ett förhållandevis 

4 Asker 2007, s. 104. 
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ymnigt omfång av material, även om det emellanåt också finns betydande luckor. 
Det har därför varit viktigt att välja ut ett relevant material som adekvat kan svara 
på uppsatsens frågeställningar utan att bli allt för skrymmande. Materialet härstam-
mar, som ovan nämnt, från endera av länsstyrelsens två delar, nämligen lands-
kansliet. De material som ligger till grund för den här uppsatsen är uteslutande 
inkommande handlingar till landskansliet. 

För den andra halvan av 1680-talet saknas under flera år från Kungl. Maj:ts 
och kollegier inkomna skrivelser. Varför kan man bara spekulera i. Likväl har jag 
valt att förlägga min undersökning till denna halva av årtiondet. Detta beror till 
stor del på att det från 1688 finns inkomna handlingar från kommissionären Jonas 
Schönberg, något som å andra sidan saknas bland materialet på årtiondets förra 
halva. Detta må ge en svagare empirisk grund, men det gör också det empiriska 
materialet mer heterogent och för mitt syfte och mina frågeställningar mer intres-
sant. 

Urvalet av materialet påverkar naturligtvis, som ovan påvisat, frågeställning-
arnas karaktär. Det är till exempel inte möjligt att ställa frågor om interaktion emel-
lan vare sig länsstyrelsen och centralmakten eller länsstyrelsen och häradens be-
fallningsmän, och förvänta sig några svar. Å andra sidan går det bättre att fråga om 
ordergivning från de kommissioner och myndigheter som på nationell nivå var 
ansvariga för reduktionen samt den roll som kommissionären hade. 

Materialet är kategoriserat som brev och ämbetsskrivelser och består av in-
kommande handlingar från ett flertal avsändare. För det första finns de myndig-
heter och kommissioner som kan klassas som ”centralmakt[en]” eller ”stats-
makt[en]”. Till dessa hör exempelvis Likvidationskommissionen, som uppsatte 
räkningar för dem som dömts under förmyndarräfsten, och Reduktionskommiss-
ionen, som hade ett övergripande ansvar för reduktionen från mitten av 1680-talet 
första halva. Antagligen är det mesta av detta material författat av anställda skri-
vare på diktat av en överordnad. Detta material håller generellt sätt hög kvalitet. 

För det andra finns det material som inte har myndigheter eller kommissioner 
som avsändare. Det rör sig inte om enskilda, i betydelsen privatpersoner, utan om 
andra personer som i kraft av sin funktion har författat skrivelser till länsstyrelsen. 
Denna typ av handlingar kommer från tre håll. Dels kommissionären Jonas Schön-
berg som skickade handlingar i eget namn, dels landskamreren, dels olika befall-
ningsmän som sänt in rapporter. Av dessa skulle Schönberg även kunna räknas in 
bland den först nämnda kategori då han också representerar den centrala, nationella 
nivån. Det andra är alltså material från länsstyrelsens själv eller sådant som inkom-
mit från personer som står under och utanför länsstyrelsens innersta krets. Tyvärr 
verkar kvalitén på materialet minska, både vad gäller dokumentens skick såväl som 
dess läsbarhet, när de inte längre bär en Stockholmsbaserad avsändares namn. 
Kanske är det detta förhållande som gör att de inkommande handlingarna från fog-
dar och kamrerer är så relativt få? I fråga om brev och skrivelser avsända från 
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landskamreren specifikt så är det olyckligtvis mest ett löst hopplock vilket gör läs-
ningen av det materialet fragmentariskt. Stickprover i materialet visar dessutom att 
det mesta rör andra saker än reduktionsärenden. Därför har jag valt att bortse från 
denna kategori av material. 

Det finns även en tredje kategori av inkommande brev. Det är suppliker av-
sända från privatpersoner till landshövdingen.5 Gissningsvis finns där en del inla-
gor som rör reduktionen och dess konsekvenser. Men det är också möjligt att det 
innehåller en hel del suppliker från allmogen d.v.s. personer som inte berördes av 
reduktionens verkningar i större utsträckning än att de möjligen förvandlades från 
frälse- till kronobönder. I och med Solicitantförordningen från 1680 blev det för-
bjudet att lämna klagomål direkt till kronan. Dessa skulle istället i möjligaste mån 
behandlas på regional nivå,6 varför man kan anta att det finns en mångfald och 
bredd på ärendena i denna kategori. Jag har dock valt att bortse även från denna 
kategori av material då undersökningens fokus är riktat åt ett annat håll. 

Sett sammantaget håller materialet varierande kvalitet. Tyvärr är en del hand-
lingar i bedrövligt skick och skulle behöva en konservators översyn. Vad gäller 
själva innehållet har materialet också varierande kvalitet. 
 

Arbetsmetod och Loits ”modell” 

Enligt Aleksander Loit, som undersökt reduktionen i svenska Estland, gick arbets-
gången för reduktionen generellt sätt till på följande sätt: (1) Den ansvariga redukt-
ionskommissionen (det fanns lokala sådana) inkrävde åtkomsthandlingar av gods-
innehavarna, det vill säga bevis på hur godset eller gården kommit i vederbörandes 
ägo. Hos länsstyrelsen i Östergötland vittnar ett flertal skrivelser om hur kommiss-
ionerna skyndsamt ber länsstyrelsen hjälpa till med att få in dessa ägarbevis. (2) 
En resolution, alltså ett beslut, fattades och utsändes sedan till den berörda godsä-
garen. (3) Gods och gårdar som befanns vara under reduktion undersöktes av en 
representant från kronan. Detta gjordes i Östergötland tillsammans med ägaren el-
ler med dennes arvingar. Ansvariga kollegier och kommissioner gick i vissa fall 
tillbaka till 1500-talet i jakt på åtkomsthandlingar. Alla gods som lämnat statens 
ägo efter 1604 skulle dessutom rannsakas (s.k. Norrköpings besluts gods). Detta 
innebar att många som fick sina gods satta under reduktion av naturliga skäl inte 
längre var i livet. Deras eventuella skuld och betalningsskyldighet påfördes i såd-
ana fall deras arvingar. (4) När undersökning och inventering av det aktuella god-
set var gjort bjöds det i regel ut till arrende, ofta till den föregående ägaren.7 Re-
duktionen i Sverige och Östergötland kan antas genomförts på liknande sätt. 

Jag ämnar i undersökningsdelen av uppsatsen att ställa de tillvägagångssätt 
som framträder i materialet mot Loits modell för reduktionens genomförande. 

5 Supplik = böneskrift eller respektfull anhållan (SAOL) 
6 Lennersand, s. 65. 
7 Loit, s. 127f. 
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Först avser jag att göra en kvantitativ jämförelse, för att se var i reduktionsstadiet 
Östergötland befann sig under det aktuella året, för att sedan lyfta fram enskilda 
ärenden som får fungera som belysande exempel på reduktionens gång. 

 
1.3 Disposition och definitioner 
Följande uppsats tar alltså sin utgångspunkt från en historisk företeelse, redukt-
ionen, och en administrativ institution, länsstyrelsen. Detta har jag låtit avspeglas 
i de delar av uppsatsen som jag anser är betjänta av det. Jag har därför delat upp 
avsnittet om tidigare forskning i en del som behandlar forskning rörande redukt-
ionen och en del med forskning som behandlar länsstyrelsen. I kapitel två har jag 
vinnlagt mig om att ge en fyllig bakgrund och sammanfattning av dels 1680-talets 
reduktion och politiska läge, dels av länsstyrelsens framväxt, bevekelsegrunderna 
bakom dess skapande, uppgifter och funktion under 1600-talet. Undersökningsde-
len kommer först att behandla de skrivelserna som härrör från Kungl. Maj:t och 
sedan behandla skrivelserna från kommissionären Schönberg. 

Vad språket anbelangar så har jag varit försiktig med att moderniserat citat. 
Endast i de fall då betydelsen i ett stycke riskerat att förbigås på grund av den 
arkaiska språkdräkten har jag nödgat mig att förfara på det sättet. I fallen med olika 
termer så har jag inte gjort några egna utsvävningar utan anslutit mig till praxis i 
den forskning som finns på området. Kungl. Maj:t är således det kungliga kansliet. 
Kronan är snarast en synonym till hur staten används i moderna sammanhang. För 
omväxlings skull använder jag mig också av ord som statsmakten och centralmak-
ten i min framställning. 

För generella resonemang – särskilt i undersökningsdelen – har jag stundtals 
nödgats föra samma alla de olika kommissionerna och behandla dem som en. I 
dessa fall kallas de just kommissionerna och detta inkluderar även reduktionskol-
legiet, om inte något annat uttryckligt slås fast. 

Som tidigare nämnt kallades länsstyrelsen för landshövdingedömet ända in på 
1800-talet. Man kan därför tänka sig att det vore rimligt att använda sig av denna 
term i detta sammanhang. Här ansluter jag mig dock återigen till rådande praxis, 
vilket är att använda länsstyrelsen även i detta fall.8 Jag använder i föreliggande 
uppsats också regional förvaltning för att beteckna samma sak som länsstyrelsen. 
Det äldre uttrycket lantregering har jag helt lämnat där hän.9 
  

8 Denna praxis se Asker 2004, Lennersand och Jonsson. 
9 Lantregering används regelmässigt av bl.a. Sörndal. 
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1.4 Forskningsläge 
Reduktionen 

Överraskande lite finns skrivet och forskat om 1680-talets reduktion. Mycket av 
det som finns tillhör en äldre forskartradition och rör ekonomiska spörsmål. 
Kanske är det som Anthony F. Upton skriver, i Charles XI and Swedish Absolut-
ism, att reduktionens historia ännu återstår att skriva. Upton skriver förvisso sam-
tidigt att något sådant knappast heller kommer att låta sig göras, beroende på upp-
giftens omfattning och komplexitet. Omfånget på materialet och antalet fall är helt 
enkelt för stort för att sammanhängande behandlas.10 Likväl finns en handfull 
forskningsinsatser som delvis rör denna långdragna och komplexa process eller 
snarlika och i tiden närliggande skeenden. 

Det arbete som trots allt kommer närmast till att skriva reduktionens (kom-
pletta) historia är Rune Blomdahls avhandling om förmyndarräfsten, alltså det 
första stadiet av den stora reduktionen. Blomdahls avhandling är en för tiden ty-
piskt deskriptiv behandling av ett mycket omfångsrikt empiriskt material där han 
redogör för Stora Kommissionens intensiva, knappt två år långa historia. Blomdahl 
för fram uppfattningen att Karl XI intog en passiv hållning i räfstefrågan, väl med-
veten om vikten av att ständerna själva beslutade om förmyndarräfst.11 Så blev 
också fallet. Framförallt en kungatrogen lågadlig grupp – som bl.a. innehåll Öster-
götlands landshövding Axel Stålarm – drev igenom räfsten vid 1680 års riksdag. 
Så blev också Stora Kommissionen tillsatt av ständerna och inte som andra kom-
missioner av Kungl. Maj:t. 

För Blomdahl framstår Stora Kommissionen som den allra viktigaste av re-
duktionsperiodens alla kommissioner. Detta på grund av att den var domför och 
verksam under vad han karakteriserar som reduktionens huvudskede.12 

Aleksander Loit har skrivit om hur reduktionen gick till i Sveriges baltiska 
guvernement Estland. Avsikten är att göra en fullständig undersökning över re-
duktionen i Estland.13 Loit konstaterar att samma utveckling som försiggick i Sve-
rige under 1600-talet också skedde i Estland. Fler och fler gods och gårdar lämnade 
statens ägande för att hamna i privata händer. Vid reduktionens inledande ägdes 
bara ett enda gods i Estland av svenska kronan.14 På riksdagen 1680 togs beslut 
om reduktion också i de baltiska provinserna. Då den estländska och livländska 
adeln inte var representerade i den svenska riksdagen behövdes ett godkännande 
för detta inhämtas av dem. Något sådant godkännande inhämtades aldrig. Trots det 

10 Upton, s. 62. 
11 Blomdahl 1963, s. 98f. 
12 Blomdahl 1963, s. 14. 
13 Loit, s. 15. 
14 Ibid, s. 64. 
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bildades 1681 en reduktionskommission avsett för de baltiska provinserna. 1684 
inleddes reduktionen i Estland. Fortfarande utan klartecken från de berörda.15 

Björn Asker har studerat ”elitens fall” i Sverige under andra halvan av 1600-
talet. Han menar att den landägande elit som dominerade Sverige under århundra-
det kontinuerligt blev svagare och tillslut så svag att den inte kunde värja sig mot 
den framväxande byråkratklassen. Han vill sedan exemplifiera detta skifte genom 
att främst belysa hur officerskaderns interna demografi omstrukturerades. Redukt-
ionen kopplas av Asker samman med en större samhällsförändring där reduktionen 
ses både som en oundviklighet till följd av utvecklingen och som en katalysator 
för den samma.16 

Det politiska spelet bakom reduktionens genomförande i Skåne, med fokus på 
generalguvernören Rutger von Aschebergs agerande, och den danska adelns ställ-
ning i samma landskap har Jerker Rosén skrivit om. Rosén påvisar att den danska 
adeln i Skånelandskapen efter Roskilde- och Köpenhamnsfrederna 1658 och 1660 
fick behålla många av sina gamla, danska, rättigheter och privilegier. Hur dessa 
privilegier och hur de ”danska” godsen sedan skulle behandlas under reduktionen 
blir Roséns huvudproblem. Att den svenska och danska adeln beblandades under 
decennierna mellan frederna och reduktionen, genom att svensk adel skaffade sig 
gods i Skåne och delar av den danska Skåneadeln beviljades inträde på det svenska 
Riddarhuset, gjorde situationen än mer förvirrad.17 Under början av Karl XI:s en-
välde ifrågasattes och åsidosattes sedan den danska eller danskättade Skåneadelns 
särskilda privilegier.18 

Rosén ändrar mot slutet av sin framställning spår och ägnar sig mer åt det po-
litiska spelet kring reduktionens genomförande i Skåne. Generalguvernören Rut-
ger von Ascheberg anses ha haft en stor roll,19 inte minst i den meningen att han 
på grundval av sin personliga vinning agerade motsträvigt och försökte hindra re-
duktionen av sina egna gods. Mer av arbetet med reduktionen hänsköts därför till 
kamreraren Adlersten.20 Generalguvernementet, Skånelandskapens motsvarighet 
till länsstyrelsen, tillmäts en stor betydelse och viktig insats i reduktionsarbetet 
vilket vittnar om att den regionala förvaltningen spelade en viktig roll i reduktion-
ens genomförande. 

Om landsbygdsadeln i Skåne och Östergötland under slutet av 1600-talet har 
Peter Ullgren skrivit. Han poängterar att mycken tidigare forskning om adeln hand-
lat om dess funktion på riksplanet men inte på det lokala och regionala.21 Ullgrens 
avhandling söker därför undersöka hur adeln agerade i en lokal och regional kon-

15 Ibid., s. 98ff. 
16 Asker 1983, s. 5f. 
17 Rosén, s. 69. 
18 Rosén, s. 179. 
19 Ibid., s. 224. 
20 Ibid., s. 266. 
21 Ullgren, s. 25. 
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text. Vissa adelsätter tillmätte den lokala och regionala förankringen stor bety-
delse. Dessa var också de ätter som inte i någon större utsträckning agerade på 
riksplanet. En betydande del av Ullgrens undersökning handlar om att utröna ifall 
det går att kategorisera en regional adelselit i de båda länen. Detta gör han genom 
att se hur de respektive ätterna står sig i en sammanställning av social, ekonomisk 
och politisk status. 

Ullgren menar att reduktionen slog på olika sätt i Östergötland. Det fanns en 
mycket rik och ägandestark klick av familjer som drabbades hårt av reduktionen. 
Många äldre och tydligare lokalt förankrade ätter, som i sammantaget ägande inte 
behövde stå de föregående efter, kom lindrigare undan då deras godsinnehav var 
utspritt på fler familjemedlemmar.22 Detta fenomen, menar Ullgren, särskiljer Ös-
tergötland från Skåne. 

Stellan Dahlgren har i sin avhandling skrivit om 1655 års reduktion och Karl 
X Gustavs agerande i samband med den. Karl X Gustav ville bryta med drottning 
Kristinas mycket adelsvänliga politik, som hade berövat kronan många gods under 
hennes regeringsperiod (1644-1654)23. Allt sedan han valts till tronarvinge hade 
Karl X Gustav varit öppen med denna hållning. En första seger över högadeln vann 
han när han i sin kungaförsäkran inte tvingades garanterade adeln fortsatt innehav 
av de gods som Kristina förlänt dem.24 Vid riksdagen 1655 lyckades han pressa 
adeln till vissa reduktionsåtgärder. 

Redan efter ett drygt år tappade reduktionen ordentligt med fart. Dahlgren me-
nar att detta främst beror på att kungen, som var mycket benägen att själv leda 
reduktionen, spenderade långa tidsperioder utomlands på grund av krigen med Po-
len och Danmark. Under Karl X Gustavs sista regeringsår bedrevs mycket lite re-
duktionsarbete.25 Även om reduktionen aldrig fullbordades under Karl X Gustavs 
regenttid kom den enligt Dahlgren att bilda utgångspunkt för de kommande decen-
niernas inrikespolitiska strider. Många av 1650-talets ofullbordade reduktionsidéer 
kom istället av förverkligas av Karl XI trettio år senare.26 
 

Länsstyrelsen 

Charlotta Ekmans översikt över forskningsbeståndet kring länsstyrelsens historia, 
från 2004, visar att mycket av det som skrivits om Länsstyrelsen är av gammalt 
datum.27 Strax efter hennes uppsats färdigställdes utkom två större verk som be-
handlar just Länsstyrelsens historia. Dessa två verk, från 00-talets mitt, som får 
sägas utgöra forskningsfronten vad det gäller länsstyrelsernas äldre historia är 

22 Ibid., s. 114. 
23 Formellt sett var Kristina regerande drottning från 1632, men riket styrdes av en förmyndarregering 
fram till hennes myndighet 1644. 
24 Dahlgren, s. 30ff. 
25 Ibid., s 157. 
26 Ibid., s. 414. 
27 Ekman, s. 6. 
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Björn Askers I konungens stad och ställe: Länsstyrelserna i arbete 1635-1735 
(2004) och Alexander Jonssons doktorsavhandling De norrländska landshövding-
arna och statsbildningen (2005). 

Asker tar med I konungens stad och ställe: Länsstyrelserna i arbete 1635-1735 
ett helhetsgrepp om länsstyrelsernas första hundra år.28 Med utgångspunkt i ett 
brett europeiskt förvaltningshistoriskt perspektiv belyser han åtskilliga aspekter av 
den tidig moderna regionalförvaltningen. Askers bok är en av karaktären standard-
verk. Trots det saknar den inte problematiseringar. Han påpekar själv hur lite som 
är gjort på forskningsområdet angående länsstyrelserna och pekar på en rad områ-
den och frågor värdiga att undersöka. Han fastnar vid att undersöka en handfull 
aspekter av länsstyrelsernas verksamhet. Asker begagnar sig härvidlag inte av nå-
got särskilt teoretiskt perspektiv. Fokus ligger på det deskriptiva: olikt tidigare 
standardverk tar Asker klivet bort från en normativ framställning av vad länssty-
relsernas verksamhet skulle vara och låter istället en omfångsrik empiri tala.29 
Asker hämtar sin undersöknings material från länsstyrelserna i Uppsala län, Öre-
bro län och Kopparbergs län. 

Alexander Jonssons doktorsavhandling De norrländska landshövdingarna och 
statsbildningen vill undersöka hur länsstyrelserna och landshövdingarnas genom 
sitt arbete deltog i den svenska statsbildningsprocessen. Statsbildning definieras i 
avhandlingen som den process då statsmakten legitimerar och motiverar sin ställ-
ning i samhället. I undersökningen används Webers modell för rationell byråkrati 
tillsammans med idéer om statsbildning och statsformering. Jonsson menar att den 
regionala förvaltningen visade klara drag av byråkrati även om dess utveckling 
knappast var linjär.30 Länsstyrelsen tillmäts under alla omständigheter en tydlig 
och viktig roll i statsbildningsprocessen i Sverige. 

Det tidigare standardverket för länsstyrelsens historia var Olof Sörndals stats-
vetenskapliga avhandlig Den svenska länsstyrelsen: uppkomst, organisation och 
allmänna maktställning.31 Till huvudsak behandlar Sörndal den länsförvaltning 
som verkade i hans nutid, men de första nittio sidorna utgör en historisk bakgrund. 
I motsats till Asker är Sörndals historiska framställning normativ till sin karaktär. 
Regeringsformen och landshövdingeinstruktionen presenteras och beskrivs ingå-
ende men praktiska skildringar av länsstyrelsens arbete saknas. Till stor del beror 
det på att den historiska framställningen i Sörndals fall inte utgör själva undersök-
ningen utan endast tjänar att ligga till grund för den statsvetenskapliga analys för-
fattaren avser göra. 
 

28 Asker 2004. 
29 Med termen standarverk åsyftas i detta sammanhang Olof Sörndal, som innan Asker får räknas dit. Se 
Ekman s. 5. 
30 Jonsson, s. 278ff. 
31 Sörndal.  
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2 BAKGRUND 
2.1 Reduktionen 
Sverige kännetecknades under 1680-talet av att en makt- och ägandeförskjutning 
ägde rum. Makt och ägande flyttades successivt från aristokratin och Karl XI:s 
forna förmyndarregering till kungens egen hand eller andra organ i statsmakten där 
ofta nyadlade män lojala till honom var placerade. Maktförskjutningen skedde 
stegvis och genomfördes framförallt på de riksdagar som hölls under årtiondet. På 
dem beslutades dessutom om de omfattande reduktioner som låg till grund för in-
dragandet av gods till staten. Något som mer än andra grupper drabbade aristokra-
tin i negativ bemärkelse.32 Många av de drastiska förändringar som genomdrevs 
under 1680-talet måste dock ses i ljuset av de föregående decenniernas händelser. 

När Karl X Gustav dog 1660 var hans son och Sveriges tronarvinge Karl blott 
4 år gammal. Samtidigt stod det svenska väldet i zenit. De stora landområdena som 
erövrats var geografiskt utspridda långt från varandra och landet var omringat av 
potentiellt revanschistiska fiender.33 Riket kunde inte styras av en fyraåring. Sve-
rige behövde en förmyndarregering. Karl X Gustav hade författat ett testamente i 
händelse av att Sverige skulle lämnas med en omyndig tronarvinge. I testamentet 
fastställdes hur han ville att en eventuell förmyndarregering skulle formeras. 
Samma år som Karl X Gustavs död samlades riksdagen för att besluta om den 
framtida riktningen för rikets styre. Med kungen död och hans arvinge bara ett barn 
såg aristokratin sin chans att beskära konungamakten på ett sätt som skulle få in-
verkan även efter att den kommande kungen stigit in i myndigt stadium. Aristo-
kratins planer kunde inte helt genomföras. Lågadeln och de tre ofrälse stånden 
lyckades hindra att en allt för omfattande kringskärning av den blivande kungens 
makt, men Karl X Gustavs testamente följdes å andra sidan inte till fullo.34 

Förmyndarregeringen kom att styra Sverige från 1660 fram till Karl XI:s myn-
dighet 1672. I efterhand har förmyndarregeringen ofta attackerats för sin försum-
liga hantering av ekonomin och militären. Dess eftermäle har också färgats av den 
uppgörelse som skedde med dem under 1680-talet. Förmyndarregeringen hämma-
des av mediokert ledarskap och av det faktum att många av medlemmarna inte 
drog jämnt i flera avgörande sakpolitiska frågor. Enligt Rystad kan förmyndarre-
geringens dystra eftermäle inte skyllas på illa tal av politiska motståndare utan 
bygger på reella svagheter: 
  

32 Asker 1983, s. 5. 
33 Upton, s. 11f. 
34 Rystad, s. 13ff. 
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Karl XI:s förmyndarregering har knappast något gott namn i 
historien. Även om svårigheterna var utomordentligt stora och 
bilden av förmyndarnas verksamhet i mycket fått sin färg av den 
hårdhänta uppgörelsen med dem under enväldet, så var svaghet-
erna i ögonenfallande. 35 

Riksdagen 1680 kom att bli startskottet för den maktförskjutning som karakterise-
rade årtiondet. Redan 1675 hade riksdagen emellertid beslutat om förmyndarräfst 
och bildad en kommission för att granska förmyndarregeringens förehavande. 
1680 krävdes den på resultat. Kommissionen, som genom historien fått bära många 
olika namn, kunde visa att statens inkomster minskat genom avsöndring av gods, 
genom avskrivna fordringar och genom att statens utgifter hade utökats bortom 
normalstatens gränser. 

Istället bildades Stora Kommissionen, vilken i praktiken fungerade som en 
domstol. Den skulle döma personer som varit ansvariga för försumligheterna under 
förmyndarregeringen.36 Exempelvis så avskedade 1682 Karl XI sju av medlemmar 
i rådet. Anledningen vara att de befanns skyldiga av Stora Kommissionen. Samma 
år bytte också rådet namn till kungliga rådet och titel råd till kungligt råd.37 I köl-
vattnet av de stora avslöjandena på 1680 års riksdag bildades strax därpå en ny 
kommission: Likvidationskommissionen. När Stora Kommissionen avklarat sina 
domar tog Likvidationskommissionen vid att upprätta likvidationer för de dömda. 
Reduktionskollegiet och Reduktionskommissionen var två andra statliga organ 
som arbetade med reduktionsfrågan. Reduktionskollegiet hade ursprungligen bil-
dats för att verkställa 1655 års reduktion.38 Reduktionskommissionen var dess 
motsvarighet för 1680-talets reduktion. Både Stora Kommissionen och Redukt-
ionskommissionen verkar ha haft snarlika uppgifter och i fallet med Östergötland 
är det främst Reduktionskommissionen som driver reduktionsarbetet och inte Stora 
Kommissionen. Det fanns även regionala reduktionskommissioner.39 

Likvidationskommissionens arbete kom att pågå under nästan hela 1680-talet.  
Många av dem som funnits skyldiga för försummelser under förmyndarperioden 
eller berikat sig med godsavsöndringar var emellertid döda när domarna föll i bör-
jan av 1680-talet. I deras fall blev istället arvingarna och de efterlevande svarande. 
1685 bildades Exekutionskommissionen. Denna kommissions uppgift var att 
handha överklagande från dem som motsatte sig Stora Kommissionens domar och 
Likvidationskommissionens uträckningar.40 

Sverige hade haft reduktioner också innan Karl XI och 1680 års riksdag. Men 
ingen så omfattande som den som initierades på riksdagen 1680. Där beslutades 

35 Rystad, s. 27f. 
36 Ibid., s. 171f. 
37 Sjödell, s. 67. 
38 Ibid., s. 187. 
39 Se Rosén och Loit för den skånska respektive estländska reduktionskommissionen. 
40 Rystad, s. 181. 
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bland annat att alla grev- och friherrskap skulle dras in. Samma öde drabbade 
kungsgårdar. Gods som var belägna på ”förbjudna orter” – platser av särskild stra-
tegisk betydelse för kronan – drogs också in. Liksom alla gods som årligen hade 
en ränteinkomst som översteg 600 daler silvermynt.41 

Något som var av stor vikt för reduktionen var hanteringen av de s.k. Norrkö-
pings besluts gods. Det var en speciell form av feodala förläningar som introduce-
rats av Karl IX på riksdagen i Norrköping 1604. Under 1500-talet hade en utveckl-
ing skett mot att kronan donerade bort fler och fler gods allodialt vilket innebar att 
de sedan inte kunde återbördas till kronans egendom. Genom att istället förläna 
gods på Norrköpings besluts villkor skulle detta stävjas. Begränsningarna innebar 
bl.a. att godset inte fick säljas vidare till tredje part eller pantsättas. Det fick inte 
heller ärvas av andra än mottagarens bröstarvingar och dessa bara på svärdssidan. 
Döttrar fick med andra ord inte ärva Norrköpings besluts gods. Trots detta kom 
många gods under 1600-talets första del att både efterskänkas av kronan utan grund 
i Norrköpings besluts villkor och därefter säljas eller förpantas.42 

Vid riksdagen 1682 skärptes reduktionen ytterligare. Den mest drabbande för-
ändringen innebar att det bara var den förste mottagaren (ackvirenten) av ett done-
rat gods och vederbörandes manliga bröstarvingar som kunde hävda rätt till det. 
Bak- och sidoarv, som tidigare varit den informellt gällande normen, sattes ur 
spel.43  

Östergötlands frälse kännetecknades på 1680-talet till stor del av en ”bygde-
adel” som i hög utsträckning undvek reduktionen då deras ägande var utspritt på 
många släktingar och därmed underskred gränsen på 600 daler silvermynt årligen 
i ränteinkomst.44 Samtidigt är det uppenbart att ett handfull släkter med gods i Ös-
tergötland drabbades väldigt hårt av reduktionen. Från mitten av 1600-talet till slu-
tet av århundradet minskade adelns andel av godsägandet i länet med en tredje-
del.45 

På 1680-talet märktes än mer än tidigare de demografiska förändringar som 
under hela seklet pågått inom adelsståndet. Den gamla högadeln utmanades av 
nyadlade personer med främst bakgrund som tjänstemän inom den statliga förvalt-
ningen. Ägande av mark ersattes som primär inkomstkälla, för stora delar av adeln, 
med lön och arvoden från staten. 
  

41 Rosén, s. 213. 
42 Projekt Runeberg: Nordisk familjebok bd. XIX (1913) s. 1487-1488, se även Rystad, s. 187. 
43 Gjerstad 1995, s. 17. 
44 Ullgren, s. 114. 
45 Ibid., s. 104. 
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2.2 Länsstyrelsen 
Uppkomst och funktion 

Den regionala förvaltningsnivå som instiftades i och med riksdagens antagande av 
den nya Regeringsformen 1634 var en vidareutveckling och förbättring av det ti-
digare ståthållareämbetet. Redan Gustav Vasa hade på sin tid syftat till att rensa 
upp i den ymniga flora av läns- och förläningskategorier som hindrade statsmakten 
från regional insyn och effektiv skatteuppbörd.46 Under hans och hans söners tid 
gick trenden mot allt mer statligt inflytande, även om det aldrig gick så långt som 
vad införandet av länsstyrelsen kom att innebära. 

För att på ett grundligt sätt förankra och ta kontroll över landsändorna behöv-
des en institution på den nivå mellan fogdarna, som ansvarade för fögderierna, och 
centralmakten.47 Det var denna roll som ståthållareämbetet inte klarat av. Gustav 
II Adolf vidgade, som en antydan om landshövdingens kommande uppgifter, och 
som ett försök att stärka ståthållarnas befogenheter, de sistnämndas kontroll över 
fogdarnas kamerala uppgifter.48 Länsstyrelsen skapades sedermera för att fylla den 
luckan ståthållarämbetet, trots Gustav II Adolf strävan, inte klarat av att fylla. I 
och med länsstyrelsens införande särskiljdes slutligen förvaltningen från eventu-
ella personliga uppbörds- och äganderätter. Landshövdingen fick, och skulle, na-
turligtvis uppbära räntor och skatter. Men det var i kraft av sitt ämbete och som 
statens förlängda arm som det prerogativet medgavs, inte på grundval av person-
lighet eller arv. 

Det kan inte nog poängteras vikten av just att landshövdingeämbetet var en 
anonymiserad tjänst. Det var inte personen i sig som var viktig utan rollen och 
funktionen den innehöll. Landshövdingeämbetet byggde sin legitimitet på statens 
sanktion och inte som tidigare regionala maktpositioner på ägande, personliga kon-
takter eller gamla förbindelser med landsändan i fråga. Detta sammanfattas så ta-
lande i 1634 års regeringsform om ”att myndigheter och ämbeten inrättas, vilka 
skola fungera oberoende av de personer, som tagas i anspråk.”49 

I 1635 års landshövdingeinstruktion framträder tre portalprinciper som kom 
att vägleda ämbetet. För det första att landshövdingen befann sig i ”konungens stad 
och ställe”, alltså att ämbetet var i kronans tjänst och inte något för egen räkning. 
För det andra att landshövdingen var ”landsens huvud eller hövding”, alltså att han 
var satt att styra och leda sin landsända. För det tredje att landshövdingen var ”fem 
Collegiers executor”, alltså att han inte bara var kungens man i landsorten utan 
också kollegiernas.50 

46 Hallenberg, s. 43f.  
47 Fögderi var en lokal administrativ enhet som utgjordes av flera härad. 
48 Asker 2004, s. 119f. 
49 Sörndal, s. 34. 
50 Jonsson, s. 55. 
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Länsstyrelsen fick förutom de ovan nämnda förstärkningar även nya funkt-
ioner som aldrig tillkommit ståthållareämbetet. I samma regeringsform som läns-
styrelsens tillblivande stadfästes uppstod även de fem höga kollegierna: Kanslikol-
legiet, Kammarkollegiet, Svea hovrätt, Krigskollegiet och Amiralitetskollegiet. De 
fem funktioner dessa kollegier sinsemellan förfogade över: politikväsendet, fi-
nansväsendet, rättsväsendet, lands- och sjökrigsväsendet, motsvarades på samma 
sätt av ansvarsområden för länsstyrelsen. Förutom de fem områdena tillkom även 
att hålla ett öga på den andliga sfären av samhället. Att landet och undersåtarna 
hölls i kristen tro blev således också en av länsstyrelsens huvuduppgifter. Denna 
uppgift föll utanför de fem kollegiernas områden men tangerade istället statskyr-
kans uppgift.51 

När det svenska riket delades in i olika län blev Östergötland ett av dem. Ös-
tergötland var även ett av ett fåtal län på den västra rikshalvan (alltså det moderna 
Sverige) där länsindelningen följde den ursprungliga landskapsgränsen. Ett flertal 
gånger under 1600-talet förändrades sedemera länsindelningen, men Östergötland 
lämnades varje gång orörd i sitt ursprungliga skick. 
 

Organisation och uppgifter 

En ansenlig del av paragraferna i 1635 års landshövdingeinstruktion behandlade 
uppbyggandet av landshövdingeämbetets inre struktur. Där fastslogs att landshöv-
dingen i sitt residens ska ha ett rum med tre kamrar; en för att arkivera handlingar, 
en för ett kansli där hans underlydande skulle arbeta och sedan sin egen där han 
själv kunde arbete och ta emot klagomål från allmänheten.52 

I 1634 års instruktion beskrevs landshövdingens två medhjälpare som en hand-
skrivare och en landsskrivare. Dessa två titlar kom under århundradet att förändras 
ett flertal gånger för att i 1687 års instruktion kallas landssekreterare respektive 
landsbokhållare. Landssekreterare levde sedan vidare även under 1700-talet me-
dan landsbokhållare kom att ersättas av landskamrer. Till nästföljande landshöv-
dingeinstruktion, den från 1734, hade sedan bokhållare slutligen ersatts av kamrer. 
Enligt Björn Asker handlade det inte om en från centralmakten påbjuden föränd-
ring utan något som successivt förändrats under åren. Lydelseförändringen i 1687 
års instruktion ska alltså bara vara en korrigering till hur verkligheten förhöll sig.53 
För enkelhetens skull kommer i denna uppsats termerna landssekreterare och 
landskamrer att användas konsekvent. Givetvis med undantag för eventuella citat. 

Landssekreterarens uppgift vara att understödja landshövdingen i den dagliga 
kansliruljansen och medfölja på hans resor i och utom landshövdingedömet. 
Landskamreren gavs ansvar för den kamerala sidan av regionalförvaltningen. Sta-
tens ränteuppbörd var ett av dennes områden. Efterhand tillkom även skrivare till 

51 Asker 2004, s. 43f. 
52 Jonsson, s. 59. 
53 Asker 2004, s. 131. 
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landshövdingens stab. Men dessa räknades utanför den egentliga förvaltningen och 
kunde stundtals avlönas med hjälp av landshövdingens, eller hans assistenters, pri-
vata medel. 

Inledningsvis knöts både landssekreteraren och landskamreren till det s.k. 
landskansliet, eller kansliet. I 1687 års instruktion slogs det fast att sekreteraren 
skulle kvarstå i landskansliet medan kamreren skulle tillhöra landskontoret. Även 
i detta fall handlar det om en organisk förändring i och med att länsstyrelsen som 
förvaltningsorganisation blev mer vedertaget och fick större mängder ärenden att 
arbeta med. Efter 1687 stod det alltså klart att landssekreteraren som understödde 
landshövdingen i det dagliga arbetet tillhörde landskansliet och landskamreren 
som skötte det finansiella tillhörde landskontoret. 

Förutom sekreterare och kamrer fanns också andra tjänster i direkt eller indi-
rekt koppling till länsstyrelsen. En som kom att tillmätas betydelse under redukt-
ionen var lanträntmästaren. Denna tjänst tillkom 1680 och hade i uppgift att an-
svara för inhämtningen och utbetalningen av kronans medel.54 En annan kategori 
var fogdarna, eller befallningsmännen, som de kallades på 1600-talet. De var sedan 
gammalt ansvariga för skatteuppbörden i ett eller flera härad. Befallningsmännen 
var landshövdingens man närmast allmogen och användes till en lång rad uppgifter 
förutom skatteuppbörd.55 
 

Landshövdingarna i Östergötland 

Under 1680-talet hade Östergötland två landshövdingar. Skiftet skedde på sensom-
maren 1687 då Axel Stålarm, som blev länets landshövding 1678, ersattes av Erik 
Lovisin.56 Stålarm föddes 1630 och var sprungen ur en finländsk adelsätt med röt-
terna spårbara tillbaka till 1400-talets slut. Till skillnad från sin far och bror som 
båda gjorde militära karriärer och stupade i fält valde Axel Stålarm en civil karriär. 
Via studier vid Uppsala universitet i slutet av 1640-talet hade han sedan beträtt en 
rad olika tjänster i den statliga förvaltningen. I mitten av 1660-talet var han bl.a. 
assessor i reduktionskollegiet.57 Detta var en karriärväg som inte var ovanlig för 
landshövdingarna i Östergötland.58 När han tillträdde sin landshövdingstjänst i Ös-
tergötland var han synnerligen meriterad då han tidigare också varit landshövding 
för Nylands och Tavastehus län i den östra rikshalvan. Tjänsten i Östergötland var 
dock avgjort ett steg uppåt i den statliga hierarkin. Samma år som han avslutade 
sin landshövdingstjänstgöring blev han själv upphöjd till greve och friherre och 
hans släkt steg från adligt till grevligt stånd på Riddarhusordningen. 

54 Ibid., s. 354. 
55 Ibid., s. 362 och Hallenberg, passim. 
56 Lövgren, s. 52. 
57 Elgenstierna, s. 5f. 
58 Carlsson, s. 21. 
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Folke Lindberg, som har skrivit om Linköpings historia, menar att Axel Stå-
larm är den klarast lysande av de landshövdingar Östergötland begåvats med och 
kallar honom ”en typisk representant för den karolinska tidens ämbetsmanna-
välde”. Enligt Lindberg var han effektiv, driven och fylld av kreativitet och dess-
utom medveten och sin makt och förtjänster. I ett brev till Kungl. Maj:t från hösten 
1687 deklarerade Stålarm, för att påminna konungen om sitt hårda arbete, att han 
”ingen dag eller tid låtit avlöpa fruktlös”.59 

Erik Lovisin tillhörde, i ännu högre utsträckning än Stålarm, den karolinska 
tidens uppkomlingar. Han var den första i den adliga och sedermera friherrliga 
släkten Lovisin. Samma fina anor som Axel Stålarm kunde Lovisin inte visa upp. 
Hans farfar hade varit bonde i Södermanland medan hans far hade studerat i Upp-
sala och därefter arbetat inom rättsväsendet, bl. a. som assessor i Svea hovrätt. Erik 
Lovisin studerade själv i Uppsala 1661 och i Greifswald 1665 och började sedan 
likt sin far en karriär inom Svea hovrätt. I mitten av 1670-talet blev han sekreterare 
i kommissionen som var satt att undersöka Karl XI:s förmyndarregering. 1675 blev 
han adlad. Samma år som han blev landshövding i Östergötland blev han även 
friherre. Han avled på sin post 1693. Både Stålarm och Lovisin ingick i den grupp 
av lågadliga eller ofrälse personer som stödde (och gynnades av) reduktionen och 
de sociala och politiska omvandlingar som det sena 1600-talet innebar.60 
 

 

  

59 Lindberg, s. 164. 
60 Norrhem, s. 188. 
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3 UNDERSÖKNING 
3.1 Övergripande om skrivelserna från Kungl. Maj:ts kommiss-

ioner 
1685 hade reduktionen pågått ett par år och de administrativa enheter som kom att 
arbeta med reduktionen under lång tid var på plats. I den östgötska länsregistratu-
ren för inkommande skrivelser 1685 är samtliga av dessa organisationer represen-
terade: Stora Kommissionen, Reduktionskollegiet, Reduktionskommissionen, 
Likvidationskommissionen och Exekutionskommissionen.61 

Flest skrivelser inkom ifrån Reduktionskommissionen, arton stycken spridda 
från januari till oktober, med flest skrivelser i oktober månad. Från Likvidations-
kommissionen och Exekutionskommissionen inkom fem, respektive två, skrivel-
ser spridda från januari till oktober. Minst antal kom från Stora Kommissionen, 
bara en, i november. Detta vittnar om var arbetsbördan låg 1685. Stora Kommiss-
ionen hade förlorat sitt ursprungliga syfte efter riksdagen 1682 och möjligtvis var 
det svårt att hitta nya uppgifter åt kommissionen som inte redan täcktes in av andra 
kommissioner. Under riksdagen 1682 hade det konstaterats att Stora Kommission-
ens arbete var färdigställt men uppenbarligen levde kommissionen kvar tre år se-
nare.62 

Efter Reduktionskommissionen är det Reduktionskollegiet som har flest av-
sända skrivelser. De är nio till antalet och är spridda från januari till november. 
Den reduktion som Karl X Gustav initierat under mitten av 1650-talet hade aldrig 
slutförts. Reduktionskollegiet levde därför kvar när Karl XI inledde sin stora re-
duktion.63 De kvarvarande ärendena blev en del också av den stora reduktionen. 
Därför kommer Reduktionskollegiets skrivelser också att beaktas här. 

Av de trettiofem handlingarna som de olika kommissionerna sände till lands-
hövdingen under året rörde bara en dryg tredjedel slutgiltiga beslut, antingen fri-
ande eller fällande. Knappt hälften av reduktionsärenden var sådana som ännu inte 
nått fram till beslut. Länsstyrelsen ålades i dessa fall att samla in mer information 
om de berörda ärendena eller genomföra rannsakning vid godsen och gårdarna som 
ärendet berör. I vissa fall var det den ansvariga kommissionens första propå för att 
komma åt handlingar över ägandeförhållande för aktuella gods och gårdar. Ofta 
bad kommissionen länsstyrelsen att vara behjälplig genom att se till att en person 
vars egendom var inbegripen i reduktionsprocessen sände in de urkunder som be-
hövdes för att kommissionen skulle kunna fortsätta sitt arbete med ärendet. I en 
liten del av handlingarna begär kommissionerna hjälp av länsstyrelsen för att in-
kassera avgifter från personer som är anbefallda att betala. Dessa fall är rimliga att 

61 Register, volym 189, ÖLK. 
62 Rystad, s. 185. 
63 Blomdahl 1968, s. 20. 
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räkna till dem som har avgjorts, även om något reduktionsbeslut inte står utskrivet 
i handlingen, eftersom personen som ärendet handlar om är ålagd att betala en av-
gift. Betalningen ska då ses som en del i att beslutet vunnit laga kraft. 

I tabellen nedan syns en sammanställning av ärendekaraktären. Att den sam-
manlagda summan överstiger det totala antalet skrivelser beror på att vissa inlagor 
innehåller flera kategorier. Exempelvis begär kommissionerna i vissa fall både att 
länsstyrelsen ska genomföra rannsakning och bidra med andra extra underlag. Be-
sked om reducering och betalningsskyldighet har i vissa fall också meddelats sam-
tidigt. 
 

Tabell 1: Reduktionsärenden 

 

 

Att länsstyrelsen spelade en mycket viktig roll i reduktionen står alltså helt klart. 
Kommissionernas skrivelser innehåller beslut, uppmaningar, påminnelser och be-
gäranden. Kommissionerna ledde arbetet och drev det framåt. Men det var läns-
hövdingen och hans underlydande som genomförde det handgripliga arbetet. Om 
detta finns det många exempel på i materialet. 

Som när landshövdingen ombads rannsaka om en melioration (en värdeförhö-
jande förbättring av en jordegendom) som skulle ha gjorts under generalen Carl 
Sparres försorg,64 eller när lanträntmästaren uppmanades att ”ofördröyeligen 
aflägga” en resa ut i länet för att ta reda på hur det står till med en lång rad oköpta 
dagsverksräntor från Gustav II Adolfs tid,65 eller när landshövdingen anmodades 
inhämta en ”fodersam förklaring” av Carl Persson Natt och Dag gällande hans för-
säljning av ett hemman.66 

Att länsstyrelserna var mycket aktiva i att verkställa order från kommission-
erna bekräftas ytterligare av en rad andrahandskällor: När Reduktionskommiss-
ionen inledde sin verksamhet i januari 1681 krävde man att donatarierna inom sex 
veckor, antingen på egen hand eller med hjälp av länsstyrelsen, skulle skicka in 

64 Reduktionskollegiet (RKL) till Stålarm, 3/1-1685, ÖKL. Eventuella förbättringar av gods som reduce-
rades kunde leda till att de som blev av med sina gods istället fick en ersättning som motsvarade värdet av 
den förbättring de genomfört. 
65 RKL till Stålarm, 24/1-1685, ÖKL. 
66 Reduktionskommissionen (RKM) till Stålarm, 31/10-1685, ÖKL. 

Reduceringar (inkl. betalningskrav) 9 

Frikännanden 5 

Begäran om rannsakning 6 

Begäran om mer underlag 11 

Informationsförmedling 1 

Övrigt/ icke kategoriserbart 8 
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handlingar som styrkte vederbörandes rätt till de aktuella godsen. Gjorde man inte 
det var det länsstyrelsen uppgift att ta över egendom eller räntor från dem som 
förhalade reduktionens fortskridande.67 Under den skånska reduktionen beordra-
des generalguvernementet av Reduktionskommissionen att av den i Skåne varande 
danska adeln inkräva de åtkomsthandlingar som krävdes då material som fanns i 
svensk ägo inte var nog för att fastställa resolutioner över enskilda gods och går-
dar.68 Under 1655 års reduktion begärde Reduktionskollegiet att landshövdingarna 
skulle tillse att häradshövdingarna genomförde de rannsakningar som kollegiet be-
hövde för att kunna säkerställa sitt arbete.69 

Liknande arbetssätt står alltså också att finna i Östergötland. Det kan därför 
med enkelhet konstateras att länsstyrelsens uppgifter i reduktionsarbetet var att 
agera som statens förlängda arm ute i landet. Länsadministrationen fyllde rollen 
som en regional verkställande makt. Kommissionerna tog besluten och ledde re-
duktionen medan länsstyrelsen var dess främsta verktyg i utförandet av besluten. 
 

Norrköpings besluts gods 

Den frikostiga godsutdelningen under 1600-talet – främst under Karl XI:s förmyn-
darregering och drottning Kristinas sista regeringsår – vändes under 1680-talet till 
sin motsatts. Nu jagade kronan med ljus och lykta efter gods, gårdar och förlä-
ningar som lämnat dess hägn på ett orättfärdigt sätt. Ett flertal handlingar från Re-
duktionskommissionen vittnar om hur stor del av reduktionsarbetet upptogs av att 
bana väg i den snårskog av försäljningar, förpantningar och arv som skett i strid 
med riksdagsbeslut. Vad gällde det förut nämnda Norrköpings besluts villkor så 
har det visat sig att denna bestämmelse tidigt negligerades.70 Detta gjorde kom-
missionernas uppgift mangrann. I materialet lyser denna frågas vikt igenom, dels 
i allmänt hållna, förmanande skrivelser, men också i enskilda ärenden. 

En av dessa allmänt hållna, informerande skrivelserna inkom till Länsstyrelsen 
från Reduktionskommissionen i slutet av september. I det ovanligt långa brevet 
bad kommissionen landshövdingen att stärka sina rutiner i hanterandet av de er-
sättningar (betalningar) som inhämtades från av reduktionen fällda personer. Man 
hade för ändamålet bifogat en mall, ”ett formuler, hwar efter alla ersättnings lis-
torna uthi landsorterna inrättas böra”.71 Dessa mallar var uppdelade efter tre olika 
sorters donationer; allodial, bröstarvinge och Norrköpings besluts gods, med en 
sorts ersättningslista för varje. Dessutom skulle vid varje enskilt ärende åtta upp-
gifter noteras för att fastare kunna bestämma dess status. Dessa åtta var: 
 

67 Gjerstad 1998, s. 21. 
68 Rosén, s. 247. 
69 Dahlgren, s. 187. 
70 Gjerstad 1995, passim. 
71 RKM till Stålarm, 28/9-1685, ÖKL. 
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1. Resolutionsdatum och godsens ersättning. 

2. Om godsen var belägna på förbjuden eller oförbjuden ort. 

3. Av vem det är köpt och för hur mycket. 

4. När det blivit donerat och vem som abalienerat det. 

5. Abalienantens villkor och om han är solvent eller ej. 

6. Om han eller hans arvingar äger gods i samma län eller annorstädes. 

7. Om de var ett allodial, Norrköpings besluts eller bröstarvinge gods. 

8. Om godset är abalienerat med kungligt medgivande och om man kan se 

hela dess natur, ränta och villkor. 

 

Av dessa punkter bör extra vikt läggas vid 2 och 8. Förbjudna orter var platser som 
var av särskilt vikt för staten – det kunde vara områden i närheten av militära an-
läggningar eller jordbruksmark som behövdes för att försörja viktiga delar av stats-
apparaten. Den sista punkten gäller Norrköpings besluts gods. Det var nämligen så 
att vid varje arvskifte som skedde för ett sådant gods skulle medgivande sökas från 
Kungl. Maj:t; något som kallades Kungl. consens. Detta skulle också sökas igen 
om regenten byttes ut. Godsägare som inte hade Kungl. consens låg alltså illa till. 
Att det bifogades olika sorters listor för Norrköpings besluts, allodiala och bröstar-
vinge gods visar vikten av att särskilja de donerade godsens olika juridiska naturer. 
Allodiala gods och rättmätigt ärvda gods kunde ju bara reduceras om de räntade 
över 600 daler silvermynt/år. 

Även om septemberskrivelsen syftade till att lägga grunden till en mera ge-
nomarbetad hantering av beslutade reduktionsärenden hade Reduktionskommiss-
ionen redan tidigare under året hört av sig i ett snarlikt ärende.72 I en skrivelse från 
juni påminner man landshövdingen om att det i hövdingedömet lär finnas flera 
donerade gods och gårdar som genom köp och byten ”torde wara råkade i privato-
rium händer” på ett sätt som inte är förenligt med reduktionsstadgarna. Dessutom 
varnar man för att det finns Norrköpings besluts och bröstarvinge gods som är 
sålda utan Kungl. consens. 

I februari inkom en skrivelse som visade just på vådan med att sakna Kungl. 
consens.73 Ärendet rör en gård som först hade donerats till Nils Jönsson 
Jacobsköld. Gården hade sedermera genom försäljning hamnar i händerna på Pe-
der Rosensköld innan den nått den innevarande ägare översteamiralen Gustaf Otto 
Stenbock. 

72 RKM till Stålarm, 13/6-1685, ÖKL. 
73 RKM till Stålarm 12/2-1685, ÖKL. 
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Gården skulle reduceras, det stod klart. Stenbock kom alltså att bli av med sin 
egendom. Men skulden föll inte på honom, utan på släkten Jacobsköld som sålt sitt 
donerade gods utan att ha tillåtelse av kronan. Därför skriver Reduktionskommiss-
ionen till landshövdingen att Stenbock har rätt att kräva gottgörelse från den sedan 
länge avlidna Nils Jönsson Jacobskölds arvingar. Reduktionskommissionen skri-
ver till och med att Stenbock ska få ”handräckning och bistånd” av länsstyrelsen 
om han så önskar. 

Ärendet är ett av det tydligaste exemplet på hur avsaknad av Kungl. consens 
kunde slå tillbaka mot dem som hanterat sina Norrköpings besluts gods felaktigt. 
Men det visar mer än bara det. Exemplet ger också en god bild av principen om 
den första ackvirentens ansvar, dvs. att den första mottagaren av ett donationsgods 
också ansvarade för det. Denna lag var inte en del av 1604 års Norrköpings beslut 
utan var en del av reduktionens eskalering på riksdagen 1682. Likväl visar det hur 
dessa regler tillsammans kunde få långtgående konsekvenser för godsinnehavare. 

 
3.2 Jämförelse med reduktionen i Estland 
Loit beskriver i sin monografi om reduktionen i den svenska provinsen Estland ett 
fyrastegsförfarande enligt vilket varje reduktionsärende behandlades. Eftersom re-
duktionen i Estland genomfördes samtidigt som i övriga delar av det svenska riket 
går det att anta att tillvägagångssättet var snarlikt i Östergötlands fall. 

Enligt Loit gick reduktionen till som så att den aktuella kommissionen begärde 
in åtkomsthandlingar, köpebevis eller ägandebevis av godsinnehavaren för att sä-
kerställa när och hur egendomen kommit i vederbörandes eller vederbörarens för-
fäders händer. När rätt dokument samlats in kunde kommissionen fatta ett beslut 
som sedan sändes ut till den berörda godsägaren. Om det bedömdes att godset 
skulle reduceras sändes speciella tjänstemän ut till godset för att tillsammans med 
innehavaren (eller innehavarens arvingar) gå igenom godsets tillgångar och struk-
tur. När godset var grundligt undersökt återtogs det till kronan för att sedan bjudas 
ut på arrende, inte sällan till den förevarande innehavaren.74 

Gäller denna arbetsgång även för reduktionen i Östergötland? Delvis. Skillna-
der finns förvisso redan i reduktionernas själva förutsättningar. Bland annat genom 
att statsmakten aldrig inhämtade något godkännande av den estländska adeln för 
att genomföra reduktionen där.75 Dessutom användes en lokal reduktionskommiss-
ion i Estland. Något som inte var fallet i Östergötland. Men också materialet indi-
kerar att arbetsgången i Östergötlands fall var något annorlunda, även om de olika 
steg som Loit pekar på alla finns med. Bara inte i samma ordning eller på samma 
ordnade sätt som han föreställer sig. 

74 Loit, s. 127f. 
75 Ibid. s. 102.  
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För att skapa en bättre bild av hur den östgötska reduktionen liknade och 
skiljde sig från sin motsvarighet i Estland kommer jag att presentera två större 
reduktionsärenden samt väga in den sammantagna bilden av materialet för att 
kunna göra en gedigen jämförelse. 
 

Exempel på reduktionsärende – indragningen av Finspångs bruk 

Ett av de större ärendena som framträder i Reduktionskollegiets korrespondens 
med landshövdingen Stålarm rör indragningen av Finspångs bruk, som sedan 1641 
hade varit i släkten De Geers ägo. De var under 1680-talet, med sitt säte i Finspångs 
läns härad, Östergötlands största jordägare och rikaste familj. Följaktligen hörde 
också släkten till den som drabbades hårdast av reduktionen i Östergötland.76 

Frågan om indragning väcktes i en skrivelse från 15 augusti 1685 som i läns-
registraturen står noterad som ”att låta rannsaka om herr Louis De Geers arfwing-
ars hemmans räntor”. Av skrivelsen står det klart att kollegiet eller annan motsva-
rande myndighet tidigare påbörjat en undersökning, en ”inquisation”, över släkten 
De Geers åtkomst av flera av de gods de ägde i Finspångstrakten.77 Louis De Geer 
d.ä., (1587-1652) som var verksam i Sverige under trettioåriga kriget, hade den 11 
september 1641 och 20 december 1643, köpt ett flertal gods i Finspångs läns härad. 
Problemet som kollegiet vill klargöra rör räntan. Det märks att kollegiet inte själva 
är säkra på hur sakförhållandet verkligt råder och ber landshövdingen ta reda på 
detta. Frågan som kollegiet vill ha svar på är på vilket sätt De Geers arvingar har 
betalat räntan. För detta anmodas landshövdingen tillse att en rannsakan genom-
förs. Denna ska göras nogsamt och på vederbörligt sätt och ”uthi arfwingarnas 
fullmechtiges nährwaro”. Trots att kollegiet dessutom ber landshövdingen att 
”ofördröjeligen” inkomma med ett svar så dröjer det. 

En dryg månad senare, den 17 september, inkommer en snarlik skrivelse till 
länsstyrelsen i Östergötland med Reduktionskollegiet som avsändare.78 Skrivelsen 
är snarast att betrakta som en påminnelse på den förra. Något ”öfördröjerligt” svar 
har alltså inte avsänts från länsstyrelsen. Detta påpekar Reduktionskollegiet i sitt 
brev från 17 september. Vissa saker förtydligas dock i denna skrivelse. Det framgår 
att de gods som Louis De Geer d.ä. köpte i början av 1640-talet var köpt av Kungl. 
Maj:t och kronan. 

Något svar på denna påminnelse han landshövdingen knappast författa. Två 
dagar senare inkom nämligen en skrivelse med bifogad resolution om att indraga 
Finspångs bruk till kronans försorg.79 Först konstaterar kollegiet att Finspångs 
bruk ingick i det köp från kronan av åtskilliga gods som gjordes 11 september 
1641. Finspångs bruk var likafullt inte nämnt i det köpebrev som upprättats. Istället 

76 Ullgren, se tabeller på rustlängder s. 113 och 117. 
77 RKL till Stålarm, 15/8-1685, ÖLK. 
78 RKL till Stålarm, 17/9-1685, ÖLK. 
79 RKL till Stålarm, 19/9-1685, ÖLK. 
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pekar kollegiet på att Finspångs bruk varit nämnt i ett arrendekontrakt tillsammans 
med andra av De Geers hemman. Detta anger man som skäl till det ska återkallas 
till kronan. Men av Reduktionskollegiets indragningskrav blev det inte mycket. 
Finspångs bruk drogs aldrig in till kronan, utan fortsatte vara i släkten De Geers 
ägo fram till mitten av 1800-talet.80 

Vad föreligger här? Möjligt kan det vara så att bruket vid en senare tidpunkt, 
inte långt i tid från denna, återgick till familjen De Geer? Mer troligt är att indra-
gandet aldrig verkställdes överhuvudtaget. Förmodligen togs indragningsbeslutet 
i avsaknad av besked om de räntor De Geers arvingar skulle redovisa. Resolution-
ens avslutning ”deht måtte obligeras arfwingarna att ricktigt inventarium ifrån sig 
lefwerera, sampt opwisa sina böcker hwad de åhrl. af samma hafwa åthniutit” och 
den medföljande skrivelsen om att bruket ska indragas och behållas till kronans 
”widare disposition” styrker den uppfattningen. 

Trots oklarheterna om ärendet med De Geer och Finspångs bruks visar det på 
stora likheter med reduktionsförfarande i Estland: ett enskilt gods eller en familjs 
samlade gods hamnar i reduktionsmyndigheternas blickfång, ägande- och åtkomst-
handlingar begärs in, rannsakningar genomförs och beslut fattas. Men olikheter 
finns också. I fallet De Geer framstår det som att den arbetsordning Loit presente-
rar är något omkullkastad. Hos honom var exempelvis rannsakningen något som 
skedde efter beslut om reducering medan det i detta fall är ett verktyg för att kunna 
samla på sig mer information och göra mer välgrundade beslut. 

Under alla omständigheter visar ärendet på hur Reduktionskollegiet – i det här 
fallet – ”aktiverade” den resurs som Länsstyrelsen var och lät landshövdingen och 
hans underlydande vara den verkställande grenen av reduktionen. 
 

Exempel på reduktionsärende – oköpta dagsverksräntor 

För Östergötlands del kännetecknades 1600-talet av att relativt få frälsebönder 
gjorde s.k. dagsverk åt den frälseman de var skattepliktig åt. Istället var det en 
annan form av godsdrift som var vanligast förekommande. Denna kallades hälf-
tenbruk och innebar att bonden lämnade hälften av utsädet till jordägaren mot att 
de fick behålla hälften av skörden. I exempelvis Skåne förhärskade istället syste-
met med dagsverk. Där dominerades också godsdriften av ett mindre antal stora 
gods drivna efter kommersiella principer. Detta i motsatts till Östergötland som 
var bestående av flera små säterier.81 

Likväl var Reduktionskollegiet i en serie skrivelser till landshövdingen på jakt 
efter upplupna räntor som härrör till systemet med dagsverk. I sammantaget tre 
skrivelser från kollegiet 1685 vädras frågan om s.k. oköpta dagsverksräntor från 
Gustaf II Adolfs tid – i sig ett tecken på att reduktionskommissionerna blickade 
långt tillbaka i tiden. Med oköpta räntor menas sådana som godsinnehavaren kunde 

80 Almquist, s. 728. 
81 Ullgren, s. 106. 
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uppbära av sina bönder utan att de var medräknade i köpebrev och uträckningar. 
Dessa hade Karl X Gustav velat reducera redan på 1650-talet.82 

I slutet av januari 1685 skriver kollegiet att de till avlöning av sina ledamöter 
bland annat tänker använda sig av skulderna för obetalda dagsverksräntor som här-
rör ifrån Gustaf II Adolfs tid. Problemet är att några pengar inte inkommit trots ”så 
många afgånget bref” till landshövdingen ”eruthfallne”.83 Kollegiet vill nu att 
landshövdingen tar hjälp av lanträntmästaren för att uppsätta en räckning över hela 
skulden, både till uppbörd och utgift. Lanträntmästaren anmodas genomföra en 
resa, ospecificerat var, men gissningsvis ut i bygden för att undersöka sakförhål-
landena närmare. Den obetalda skulden som kollegiet avsåg använda till avlöning 
uppgick till 5000 daler silvermynt. En mycket stor summa, då vi ska ha i hågkomst 
att alla gods som genererade över 600 daler silvermynt i ränta årligen skulle redu-
ceras i enlighet med 1680 års riksdagsbeslut. Men som vi ska se tillfaller långt 
ifrån hela skulden personer i Östergötland. Den stora summan gäller snarare hela 
riket, men skrevs ut för att sätta fart på landshövdingen. 

Nästan på dagen en månad senare kommer en ny skrivelse från kollegiet som 
också behandlar konung Gustaf Adolfs dagsverk. Denna gång är en lista över per-
soner som ännu har skulder innestående bifogad. Kollegiet konstaterar att samtliga 
listade personer (eller deras efterlevande) är solventa och därför utan bekymmer 
eller fördröjning bör betala sin skuld till Kungl. Maj:t och kronan. I uppretade or-
dalag kräver kollegiet att landshövdingen snarast genomför en ”prompt och foder-
sam execution”. Kollegiet skriver även att detta må ske utan ”wederbörligit nöye” 
men att det är av yttersta vikt för att kollegiet ska kunna komma till ”richtigest och 
ändskap” med personerna och deras ärenden.84 

På den bifogade listan över skuldsatta personer finns 33 namn som samman-
lagt uppbär en skuld om nästan 1450 daler silvermynt. Det är nästan en tredjedel 
av den summa som nämndes i januaribrevet, Östergötlands andel måste alltså an-
ses som stor. Men dessa skulder var under en längre tid upplupna och härstammar 
från en tid då dagsverk uppenbart var vanligare i länet. Bland de skuldsatta finns 
bl.a. åtta kvinnor, anmärkningsvärt många, och tre avlidna. 

I slutet av november kommer den sista av Reduktionskollegiets skrivelser rö-
rande dagsverken. Den hetsiga tonen från februari är nu förbytt i ett mer tillba-
kadraget, närmast resignerat tonläge. Kollegiet konstaterar än en gång att alla skul-
derna fortfarande inte är betalda, men uttrycker samtidigt förståelse för att de nu 
decennier gamla skulderna inte kan inlämnas förrän godsägarnas bönder levererat 
in sin del av kostnaden. Något utrymme till att undslippa betalning ger dock inte 
kollegiet. När tiden och omständigheterna gör det möjligt skall samma summa 
pengar ”ofehlbart” betalas in. En än gång ber därför kollegiet landshövdingen tillse 

82 Dahlgren, s. 88f. 
83 RKL till Stålarm, 24/1-1685, ÖKL. 
84 RKL till Stålarm, 25/2-1685, ÖLK. 
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att pengarna verkligen ”uthan längre drögsmåhl” kommer Kungl. Maj:t och kronan 
till godo.85 

Det långdragna ärendet (eller snarare ärendena) med de oköpta dagsverksrän-
torna visar på en annan sida av reduktionen. Borta är fixeringen vid gods och går-
dar. Istället framträder den rent pekuniära sidan av reduktionen. Det viktiga var att 
förstärkningen av statsmaktens ekonomi. Inte nödvändigtvis att ändra ägandeför-
hållandena på landets gods och gårdar. Men i jämförelsen med Loits modell för 
reduktionens genomförande framstår samma mönster som i ärendet kring släkten 
De Geer och Finspångs bruk. De fyra steg Loit beskrev den estländska reduktionen 
med är i det östgötska fallet inte lika strikta, inte lika rigida. Återigen framstår 
rannsakningsverktyget som en del av en informationsinhämtning innan beslut fatt-
tas och inte som hos Loit bara ett sätt att reglera något redan fastslaget. 

 
* * * 

De två exempelärendena – Finspångs bruk och de oköpta dagsverksräntorna – till-
sammans med övriga ärendeflora ger en bra grund att jämföra den östgötska re-
duktionens tillvägagångssätt med den estländska. Oavsett vilket av exemplen man 
väljer att titta på framträder samma mönster. Om reduktionen i Estland började 
med att åtkomsthandlingar begärdes in, följdes av beslut och eventuell rannsak-
ning, för att avslutas med ett eventuellt övertagande av den aktuella gården, så 
framgår det i Östergötland snarare som att steg 3 var en del av steg 1. 

Att utföra en rannsakan var i Östergötland inte en följd av att ett beslut tagits, 
utan ett sätt att skaffa sig mer underlag för att kunna fatta beslutet senare. Denna 
skillnad kan ha flera olika orsaker. Mest troligt är dock att det helt enkelt rör sig 
om olika praxis för hur reduktionen utfördes. Samtidigt är det svårt att tro att den 
estländska adeln var så samarbetsvilligt att kommissionen aldrig behövde skicka 
ut en tjänsteman för att ta sig en närmare titt på gods inbegripna i reduktionspro-
cessen. Men att Loit med sin fyrastegsmodell skulle ha presenterad en helt och 
hållet normativ bild av reduktionens genomförande, som sedan inte skulle ha mot-
svarats i verkligheten, bedömer jag ändå inte som sannolikt, då han i sin framställ-
ning lutar sig på en omfångsrik empiri. 

Vad som inte framgår i det östgötska materialet är vad som hände efter ett 
fällande beslut. Loit beskriver slutsteget som ett återtagande av godset, men skjuter 
även in att det samma ofta arrenderades ut till den gamla innehavaren.86 De olika 
kommissionernas skrivelser till länsstyrelsen i Östergötland kommer aldrig längre 
än att de meddelar sina beslut. Hur ett övertagande av ett reducerat gods gick till 
framgår inte. Inte heller huruvida det kunde arrenderas ut till den förevarande äga-
ren. 

85 RKL till Stålarm, 25/11-1685, ÖKL. 
86 Loit, s. 128. 
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3.3 Skrivelser från kommissionär Schönberg 
I en skrivelse från den 28 september 1685 meddelade Reduktionskommissionen 
landshövdingen i Östergötland att kommissionären Jonas Schönberg hade utsetts 
till actor causa med uppgift att ”invigilera [övervaka] uti hans Kungl. Maj:ts inte-
resse angående de gods som en och annan donatarierne kunna hafwa såhär i 
Swerige och Finland som de andra provinser abalienerat.”87 

Schönberg var något av en veteran i reduktionssammanhang. Han hade tidi-
gare arbetat inom både Likvidations- och Exekutionskommissionen och i andra 
granskande sub-kommissioner.88 Rollen som actor causa innebar att han var en av 
Kungl. Maj:ts högsta ombudsmän och dessutom fungerade som åklagare åt sta-
ten.89 Det är svårt att hitta närmare beskrivningar på Schönbergs funktion. Schön-
berg kan nog närmast jämföras med de två friherrarna – Hans Heinrich von Tiesen-
hausen och Carl Bonde – som tillsammans utgjorde det tvåmannalag som var den 
estländska reduktionskommissionen.90 Precis som Schönberg betecknades de båda 
som kommissionärer. 

Även om Schönberg skulle bevaka hela riket blir hans roll för Östergötlands 
del snarast att betrakta som en regional enmanskommission, till för att ytterligare 
driva på reduktionens fortskridande. 

Under 1688 inkom sju skrivelser från Schönberg till länsstyrelsen, spridda från 
mars till december.91 Sex av dem rör beslut: fyra reduceringar och två frikännan-
den. Två av skrivelserna hör ihop på så sätt att ett reduceringsbeslut upphävs i den 
påföljande skrivelsen efter att den berörda godsinnehavarens bokhållare inkommit 
med nya uppgifter. En skrivelse förmedlar information. 

Det är svårt att skönja någon skillnad i karaktären på de skrivelser som Schön-
berg sände till landshövdingen från dem som sändes från de olika kommissionerna. 
En högre andel av Schönbergärendena ledde till reducering än kommissionsären-
dena, men det kan bero på att de förstnämnda härrör från tre år längre in på redukt-
ionen. Vid ett par tillfällen hänvisar dessutom Schönberg i sina skrivelser till gods 
som var belägna utanför Östergötlands gränser men hade innehavare som även 
ägde gods i länet.92 Möjligtvis är den typen av korrespondens en konsekvens av 
hans länsöverskridande ansvar. 
 

 

  

87 RKM till Stålarm 28/9-1685, ÖKL. 
88 Blomdahl 1968, s. 66.  
89 Asker 2004, s. 245. 
90 Loit, s. 116f. 
91 Sid. 3-18, volym 192, ÖKL. 
92 Schönberg till Lovisin, 23/6-1688, ÖKL. 
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4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Jag ska i följande avslutande kapitel sammanfatta undersökningsresultatet och 
ställa det emot uppsatsens frågeställningar. 

Länsstyrelsen, som skapades för att ge centralmakten en tydligare och starkare 
kontroll ute i landsändorna, deltog i reduktionen på ett högst påtagligt sätt. Läns-
styrelsen spelade en viktig, för att inte säga avgörande, roll i den stora reduktionen. 
Mycket av det som de nationella kommissionerna sökte genomföra inom ramen 
för reduktionen var länsstyrelsens medverkande i. Det är bilden som framgår av 
det undersökta materialet och som dessutom förstärks av litteratur som behandlar 
reduktionen. 

Länsstyrelsen deltog i reduktionen genom att vara den verkställande makten 
på regional nivå. Från centralt håll, genom kommissionerna, beordrades man att 
utföra en rad uppgifter för att driva reduktionen framåt. Men något deltagande i 
beslut kring ärenden hade länsstyrelsen inte, utan man hade en rent exekutiv funkt-
ion. 

Alla centrala kommissionerna som var viktiga för reduktionsarbetet finns re-
presenterade i den östgötska länsstyrelsens register över inkommande skrivelser. 
Däremot fanns det mindre, granskande kommissioner som arbetade med uppfölj-
ning och utvärdering av ämbetsmäns eller andra kommissioners arbete som inte 
finns representerade.93 Men dessa hade inget att göra med det som främst är kän-
netecknande för reduktionen – godsindragningarna. Dessutom var de enbart för-
ankrade på nationell nivå och hade mycket litet eller inget att göra med landsän-
dorna. 

Kommissionerna tillskrev länsstyrelsen många arbetsuppgifter av vilka rann-
sakningarna framstår som de mest tydliga. Hur länsstyrelsen gick tillväga för att 
skaffa fram mer information eller beslutsunderlag, som var en vanligt förekom-
mande begäran från kommissionerna, framgår inte. Inte heller huruvida det fanns 
ett sätt att förfara vid reduceringar. Det gjorde det högst sannolikt, men det var 
med all säkerhet en intern angelägenhet för länsstyrelsen. I fall utarrendering av 
reducerade gods till den forne ägaren var lika vanligt i Östergötland som i Estland 
förblir oklart. 

I jämförelse med nämnda Estland är det de små skillnaderna som sticker ut – 
vilket är en självklarhet när likheterna är så många. Den främsta skillnaden ligger 
i när i reduktionsprocessen som den styrande kommissionen begärde att gods un-
dersöktes genom rannsakning. I Östergötland sågs den möjligheten som ett sätt att 
inhämta information och inte något som skedde efter att reduktionsbeslutet fattats. 
Det finns inget som tyder på att rannsakningar överhuvudtaget användes efter ett 
fällande reduceringsbeslut i Östergötland. 

93 Bland dessa kan nämnas Likvidationskommissionen över Stora kommissionens domar ang. kollegierna 
(LKÖK) och Kommissionen över actorum causae förrättningar (KÖACF), se Blomdahl 1968, s. 1 och 99. 

33 
 

                                                 



Olika ärenden befann sig i olika skeden av reduktionen. Genom att bara be-
trakta materialet går det därför inte att dra slutsatser om var reduktionsprocessen 
befann sig. Däremot går det genom annan vetskap – som att reduktionen inleddes 
i januari 1681 och till stora delar var avslutad innan 1680-talet var över – att få 
förståelse för varför ärendefloran såg ut som den gjorde. Ett rimligt antagande är 
att desto längre reduktionen fortskred desto större blev andelen slutgiltiga beslut, 
både friande och fällande. På motsvarande sätt borde andelen skrivelser som inne-
håller frågor eller eftersöker information eller dokument minskat efterhand. Skri-
velserna från actor causa Jonas Schönberg tyder på just det. De skrivelser han 
sände till länsstyrelsen rörde till överväldigande del beslut. 

Däremot är det svårt att se någon egentlig skillnad i skrivelsernas karaktär be-
roende på vilken kommission som stod som avsändare. Som bekant hade kom-
missionerna olika uppgifter och tillkom vid olika tidpunkter. Men det går inte att 
peka ut någon av dem och säga att den särskiljer sig från de andra på grundval av 
de skrivelser som skickades. Emellertid tror jag inte att det är en slump att de bästa 
exemplen på hur reduktionen slog mot enskilda och på vilka konsekvenser riksda-
garnas reduktionsbeslut fick står att finna i de ärenden som behandlades av Re-
duktionskollegiet och Reduktionskommissionen, de två enheter som hade huvud-
ansvar för 1650- respektive 1680-talens reduktioner. 
 

* * * 

Avslutningsvis går bara att dra en slutsats rörande länsstyrelsens roll i reduktionen: 
Den var mycket stor och mycket viktig. Precis som de fem höga kollegierna var 
länsstyrelsen en produkt av 1634 års regeringsform. Men när kollegierna fråntogs 
makt under reduktionen – som ett sätt för Karl XI att koncentrera makten hos sig 
själv och närmaste kretsen lojala medarbetare – blev länsstyrelser bara viktigare. 
Kollegierna betroddes inte uppgiften att leda reduktionen, det fick istället en lång 
rad tillfälliga kommissioner göra. De bestod av ledamöter som fattade beslut och 
ledde reduktionen, men någon kapacitet att klara av alla aspekter av reduktionsar-
betet hade kommissionerna inte. Det var där länsstyrelserna kom in i bilden. Den 
stod för ett oundgängligt markarbete. Dess roll i reduktionen går inte att un-
derskatta. 
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1. Inledning 
Under 1800-talet var det vanligaste att man födde de barn man fick inom äkten-
skapet. Detta var norm och någonting som ofta noga kontrollerades av kyrkan. 
Prästen noterade i regel i födelseboken om barnet var så kallat ”oäkta”, alltså född 
utan att äktenskap inrättats mellan föräldrarna. Ett oäkta barn kunde vara fött av 
antingen en ogift mor eller en mor gift med en annan man än fadern. Men hur 
vanligt förekommande var oäkta barn under 1800-talet? Vilka var kvinnorna som 
födde dessa barn? Vilken roll hade fadern?  
 
1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt det var med oäkta barn under 
1800-talet. Undersökningen innefattar fyra olika församlingar i Sverige under fyra 
bestämda sexårsperioder under 1800-talet. Jag vill även ta reda på hur många av 
barnen i min undersökning som hade en känd fader, alltså där fadern står uppgiven 
i födelseboken. Av intresse är även mödrarnas sociala ställning i samhället, med 
utgångspunkt ifrån kvinnornas titel i födelseboken.  

Jag vill också, genom att ta del av tidigare kvalitativ forskning, ge läsaren en 
bild av hur samhället och kyrkan såg på ogifta mödrar och oäkta barn under peri-
oden. Jag kommer slutligen även ta del av kvantitativa studier för att kunna jämföra 
med mina egna resultat.  

 
1.1.1. Frågeställning 

De frågor som kommer att beröras i denna uppsats är följande: 
 Hur stor andel av barnen som föddes var så kallat oäkta?  

 Vilken titel/status hade mödrarna till de oäkta barnen? 

 Hur stor andel av de oäkta barnen hade en känd fader?  

1.1.2. Hypotes 

Den hypotes jag har haft initialt angående hur stor andel av barnen som föddes 
oäkta är i linje med vad tidigare forskning säger. Det vill säga att andelen skulle 
öka från cirka 5 procent under första perioden till ungefär 10 procent under sista, 
med en stadig ökning för varje period. Jag har också haft som utgångspunkt att de 
kvinnor som födde de oäkta barnen hade en relativt låg status i samhället, och att 
många av dem var pigor. Jag räknade även med att mindre än hälften av fäderna 
till de oäkta barnen skulle vara omnämnda i födelseböckerna och att dessa siffror 
skulle öka något för varje period.  
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Om resultaten i denna uppsats stämmer överens med mina hypoteser kommer 
min undersökning alltså bekräfta tidigare forskning. Stämmer de inte överens kan 
min egen studie istället problematisera den gällande forskningen, samt bekräfta att 
lokala skillnader förekom94. Jag kan inte förkasta vad tidigare forskare kommit 
fram till, det är denna undersökning för liten och lokal för, men jag kan bidra med 
att lägga till mina behandlade områden till gällande forskning. 

 
1.2. Disposition av uppsatsen 
Under avsnittet ”Metod” beskriver jag hur jag har gått tillväga i min forskning rent 
praktiskt och även källkritik tas här upp, vilket är av stor vikt i mitt arbete. Vidare 
under avsnittet ”Teori” tar jag upp några stora teorier kring varför synen på ogifta 
kvinnor och oäkta barn såg ut som den gjorde och hur och varför den har förändrat 
under 1800-talets gång. Här sätts också fädernas roll i relation till mödrarnas och 
fokus läggs på genusaspekten. Jag utvecklar sedan detta ytterligare under rubriken 
”Bakgrund – Tidigare forskning”, där jag tar upp ytterligare faktorer och ger en 
bredare beskrivning av ogifta mödrars livssituation under 1800-talet. Även fäder-
nas situation beskrivs mer utförligt i detta avsnitt. Jag har här inte lagt fokus på de 
oäkta barnens situation specifikt utan fokus ligger under dessa delar på föräldrarna.  

I resultatdelen läggs min egen undersökning fram och jag har här valt att redo-
visa alla relevanta resultat i tabeller, detta för att försöka göra det tydligt för läsa-
ren. Även en kort sammanfattning görs i relation till tabellerna, där vissa jämförel-
ser också görs.  

Resultatdiskussionen sammanflätar sedan teorin och den tidigare forskningen 
med mitt resultat. Diskussioner och jämförelser kring likheter och skillnader mel-
lan min egen och tidigare forskning görs och jag försöker sätta in min undersök-
ning i ett större sammanhang.  

 
1.3. Begrepp 
Äkta och oäkta 

Ett begrepp som används mycket i denna uppsats är ”oäkta barn”. Med detta menas 
ett barn som är fött utom äktenskapet. Jag använder också orden ”äkta barn” och 
menar då således de barn som är födda inom äktenskapet. Barn som avlats utom 
äktenskapet men där parterna har för avsikt att ingå äktenskap räknas också ofta 
som ”äkta” när föräldrarna väl gift sig95.  
 
  

94 Håkansson, Sigrid, " -då skall han taga henne till äkta- " oäkta födslar, äktenskapsmarknad och gifter-
målssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850, Stads- och kommunhistoriska institutet, 1999, s 12 
95 Håkansson, s 20 
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Födelsebok 

Med födelsebok menas den bok där prästen fört anteckningar över alla de barn som 
föddes i församlingen. Här står ofta markerat om barnet fötts som oäkta. Även 
föräldrarnas namn står benämnda, men när det handlar om ett oäkta barn står ofta 
endast moderns namn skrivet. Även uppgifter om föräldrars yrke eller titel kan stå 
skrivet, och då vanligen mannens yrke. Kvinnan benämns många gånger endast 
som ”hustru”. När enbart modern står med kan hon dock ibland ha en titel, som till 
exempel ”piga”, ”bondedotter” eller ”sömmerska”.  
 
Piga 
En titel som förekommer mycket i denna uppsats är ”piga”. Nationalencyklopedin 
anger: ”piga, tjänsteflicka, förr i regel städslad årsvis, på bondgårdar med alle-
handa arbetsuppgifter, på herrgårdar med specialiserade uppgifter: kökspiga, la-
gårdspiga96. 
 
Hustru 
När en moder till ett oäkta barn är benämnd som hustru i födelseboken så innebär 
det att hon är hustru till en annan man än den som är far till det aktuella barnet. 
När en part av ett föräldrapar till ett oäkta barn var gift kallades det ”enkelt hor” 
och var båda föräldrarna gifta med andra partners än den andra föräldern kallades 
det ”dubbelt hor”97. 

 
Ogift moder 
När en kvinna benämns som en ogift moder i uppsatsen så menas en kvinna som 
var ogift när barnet blev till, i vissa fall gifter sig föräldrarna innan barnet hunnit 
födas men barnet räknas ändå ibland som oäkta. Detta kan variera beroende på hur 
den aktuella prästen valt att benämna barnet i födelseboken. Jag har valt att utgå 
ifrån att de mödrar till, i födelseboken angivna, oäkta barn är ogifta kvinnor när 
jag benämner mödrarna i stort. Jag vill ändå betona att bland mödrarna finns olika 
kategorier: ogifta, gifta med annan man, senare gifta med fadern etc. 

 
1.4. Metod 
Jag använder mig av en kvantitativ metod i min undersökning, vilket innebär att 
jag samlar in material som ger data som kan redovisas i siffror98. Jag kan på detta 
sätt undersöka en relativt stor grupp av individer i min population utifrån mitt ur-
val. 

96 http://www.ne.se/piga 
97 Frykman, Jonas Horan i bondesamhället, Carlsson, 1993, s 33 
98 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder Liber ekonomi, 2002, s 77 
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Det material jag använt är födelseböcker, skrivna av präster i den svenska kyr-
kan. Jag har använt mig av ett program på datorn, ArkivDigital online99, och via 
prenumeration på www.arkivdigital.se fått fram bilder av avfotograferade födelse-
böcker. På så vis har materialet varit lättåtkomligt och lätthanterligt. Jag har sedan 
gått igenom de aktuella födelseböcker för de perioder som behandlas i uppsatsen, 
och räknat hur många av barnen som var födda som oäkta, samt räknat det totala 
antalet barn för att kunna jämföra hur vanligt förekommande detta fenomen var. 
Resultatet av detta redovisas sedan i resultatet för uppsatsen. Håkansson beskriver 
att detta sätt att mäta födelsekvoten kan vara problematiskt då den sätts i relation 
till inte bara den oäkta utan också den äkta fruktsamheten100. Problemet ligger i att 
även om antalet oäkta barn ökar kraftigt, så syns inte det i procentsaten om också 
antalet äkta barn ökar kraftigt. Ett problem är också, enligt Håkansson, att födel-
sekvoten inte tar hänsyn till hur många ogifta män och kvinnor i fruktsam ålder 
som finns i befolkningen, som kan ge oss information om hur stor andel av kvin-
norna som födde oäkta barn. Det kan råda skillnad i resultatet om de oäkta barnen 
föds av många kvinnor eller om ett fåtal kvinnor föder många oäkta barn. Om 
många kvinnor föder oäkta barn blir fenomenet mer utbrett och vanligt bland be-
folkningen än om ett mindre antal kvinnor till exempel föder alla sina barn oäkta.  

Även de ogifta mödrarnas sociala status har varit av intresse, och även här har 
utgångspunkten varit födelseböckerna. Ofta står en titel noterat vid den ogifta kvin-
nans namn, och där detta saknats har hon i denna uppsats beskrivits som av ”okänd 
status”. Vidare forskning för att få fram kvinnornas sociala ställning har inte ge-
nomförts, då tid inte har funnits till en mer omfattande undersökning. 

Vad gäller fäderna till de oäkta barnen så har jag endast utgått från de fäder 
som står som noterade i födelseböckerna. Min utgångspunkt har varit att en fader 
som står noterad i födelseboken borde varit officiellt känd som pappa till det oäkta 
barnet. Givetvis kan många av de fäder som inte står angivna i födelseböckerna 
också ha varit kända av omgivningen som pappor till oäkta barn, men kanske in-
officiellt. Mer om detta finns att läsa under ”Tidigare forskning” – ”Fäderna” ne-
dan. 

  
1.4.1. Population, urval och avgränsningar 

Den grupp som undersöks i uppsatsen är mödrar till så kallade oäkta barn under 
1800-talet, i sydöstra Sverige, närmare bestämt Östergötland och Småland. Detta 
är en stor population vilket har medfört att jag har behövt begränsa mig, och jag 
har då valt ut fyra specifika församlingar, två stadsförsamlingar och två lands-
bygdsförsamlingar, samt fyra olika sexårsperioder under 1800-talet. Det urval jag 
har i denna uppsats är alltså de mödrar som födde oäkta barn under de för uppsat-
sen aktuella perioderna och församlingarna, se nedan, och som förekommer i de 

99 Program nedladdad april 2012 
100 Håkansson, s 22 
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aktuella födelseböckerna. I urvalet tillkommer också givetvis de barn som föddes 
av dessa mödrar samt de fäder till dessa som eventuellt förekommer i födelseböck-
erna.  

Jag valde två stadsförsamlingar och två landsbygdsförsamlingar för att kunna 
jämföra stad och landsbygd, samt städer med varandra och landsbygdsområden 
med varandra. Församlingarna har slumpvis valts ut av mig, med en karta som 
enda hjälpmedel. Min undersökning och mina resultat kommer att fungera som 
”stickprov” i historien. Perioden som behandlas är 1800-talet, och min egen forsk-
ning sträcker sig 1830 – 1895, uppdelat i fyra olika perioder; 1830 – 1835, 1850 – 
1855, 1870 – 1875 samt 1890 – 1895.  

De barn som jag benämner som ”oäkta”, alltså födda av ogifta mödrar, är de 
som prästen själv benämnt som oäkta i födelseboken. Det var prästen i försam-
lingen som avgjorde vilken status ett nyfött barn skulle ha101. Eftersom min studie 
avser mönster vad gäller sexuella förbindelser har jag i mina resultat även räknat 
oäkta graviditeter som ledde till dödfödda barn, eller barn som avled kort efter 
födelsen.  

 
1.4.2. Källmaterial och källkritik 

Det grundläggande källmaterial som jag har använt mig av i min studie är födelse-
böcker för tiden 1830 – 1895, dessa ingår i det rika källmaterial som de ofta väl 
bevarade kyrkböckerna i Sverige utgör. De födelseböcker jag har använt har jag 
fått tillgång till via ett abonnemang från en internetsida.  

När man läser i födelseböcker så bör man vara medveten om möjligheten att 
prästerna kan ha skrivit fel, glömt att skriva med någon, skrivit slarvigt etc. Tro-
ligtvis var prästerna ofta väldigt noga i sina anteckningar i kyrkböckerna, men den 
mänskliga faktorn kan alltid spela in, fel kan uppstå. Iréne Artaeus beskriver att i 
hennes undersökning var det vanligt förekommande med avvikelser i födelseda-
tum och födelseår för de kvinnor hon följde genom olika kyrkböcker, vilket gjorde 
det svårt för henne att identifiera sina undersökningspersoner102.  

Det är också lätt att misstolka vad som står i födelseböckerna av många orsa-
ker. En orsak är att texten ofta är skriven med en skrivstil som de flesta inte är vana 
att läsa idag, samt att vissa prästers handstilar kan vara väldigt svåra att tyda. Ibland 
är texten så otydligt skriven att jag inte alls har kunnat utläsa det som står, och 
detta ger givetvis vissa felmarginaler i mitt resultat nedan.  

Det kan förekomma fall där ett oäkta barn aldrig noterades i födelseboken på 
grund av att modern fött barnet utan kännedom från prästen. Det förekom bland 
annat att mödrar hade ihjäl sina barn när de fötts av anledning att de till exempel 
inte klarade av att ta hand om barnet, eller på grund av att det var olagligt före 1864 

101 Håkansson, s 21 
102 Artaeus, Irene, Kvinnorna som blev över : ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - 
fallet Västerås, Univ., 1992, s 20 
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att föda barn utom äktenskapet och att hon då ville undvika konsekvenser103. Det 
kan också tänkas att det förekom att någon närstående gift kvinna tog hand om 
barnet och påvisade det som sitt eget, varvid det inte står skrivet i födelseboken 
som oäkta. Det skulle vidare kunna vara så att prästen i vissa fall inte har angivit 
ett barn som oäkta när han egentligen ”borde” ha gjort det, av olika skäl. Det före-
kommer säkerligen även att en del barn som i födelseboken inte benämns som 
oäkta, ändå är det på grund av oupptäckt otrohet eller liknande. Ytterligare möjliga 
orsaker till bortfall av oäkta barn i födelseböckerna kan självklart finnas.  

Det är tänkbart att präster kan ha hanterat situationen olika om föräldrarna till 
barnet hann gifta sig innan födelsen. Vissa präster kan ha räknat detta barn som 
äkta, medan andra präster kan ha varit hårdare och benämnt barnet som oäkta, då 
det blivit till innan äktenskap fullbordats. Jag kan inte med säkerhet veta hur stor 
skillnad det är i detta avseende mellan de präster vars material jag har använt, vil-
ket självklart blir ett problem när jag sedan ska jämföra perioder och församlingar. 

 
1.5. Teori 
Det finns flera teorier kring mönstret beträffande oäkta barn på 1800-talet. Varför 
oäkta barn föddes, omfattningen av fenomenet och föräldrarnas roller. Jag vill i 
denna uppsats uppmärksamma den skillnad som rådde mellan kvinnans och man-
nens roller i föräldraskapet till oäkta barn, vilket gör genusperspektivet betydelse-
fullt. Även teorier kring sexuella förbindelser är centrala för min undersökning, för 
att kunna förstå förekomsten av och faktorer kring de oäkta barnens tillkomst. 
Social kontext är ytterligare en viktig teoretisk utgångspunkt. Dessa faktorer för-
djupas ytterligare under avsnittet ”Bakgrund – Tidigare forskning”, där också yt-
terligare faktorer tas upp. Det som nedan behandlas är de tre grundläggande fak-
torerna som jag anser viktiga för att förstå både varför oäkta barn föddes i den 
gällande omfattningen, samt skillnaden i mäns och kvinnors ansvar vad gäller 
dessa barn.  
 
1.5.1. Genus 

Vid studier där kvinnor och män behandlas kan man använda begreppet genus för 
att ge ett annat perspektiv på historien, ett perspektiv där kvinnans underordning 
betraktas som socialt konstruerad, istället för biologiskt naturlig104. Jag vill här ge 
en introduktion av genusbegreppet, och faktorer som visar den sociala skillnaden 
mellan kvinna och man under 1800-talet presenteras mer utförligt under avsnittet 
”Tidigare forskning”. Där pekar jag på faktorer som rådande lagstiftning, kvinnans 

103Riksarkivets hemsida http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf  
2012-04-04 
104 Artaeus, s 18 
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omyndighet, kyrkans påverkan, kvinnans sociala ställning, social kontroll, skillna-
der i synen på sex etc. 

Yvonne Hirdman diskuterar i sin bok relationen biologiskt kön – könsroll, och 
att det mellan dessa begrepp ligger en djup problematik som är svår att reda ut105. 
Begreppet genus används som redskap för att belysa denna problematik. Hirdman 
beskriver hur kvinnor (och män) under 1800-talet behövde agera inom de givna 
ramarna ”Hur ska man kunna gå utanför sin kultur utan att bli/vara galen?”106.  

Ett genusperspektiv handlar till stor del om maktrelationer, relationer där par-
terna inte är jämlika107. Hirdman beskriver tre olika sorters genuskonstruktioner, 
tre olika relationer mellan Han och Hon108, den första som beskrivs är ”A – icke 
A”, alltså kvinnan som inte är man. Denna formel lägger grunden till de andra två 
konstruktionerna. ”A – a”, stora A och lilla a – kvinnan som en mindre/sämre vers-
ion av mannen, samt ”A – B”, man och kvinna som olika, där kvinnan betonas som 
annorlunda. Dessa genusrelationer visar alla på hur man genom historien har gjort 
kvinna och man olika, åtskilda. Kvinnan antingen som en sämre version av mannen 
eller som en icke-man109. Kvinnan är antingen sämre/avvikande eller an-
norlunda/avvikande110. Med denna särhållning och hierarkiska struktur legitime-
rade man den manliga normen, A-normen.  

Under det tidiga 1800-talet skulle kvinnans roll vara en god, blyg, religiös, 
asexuell och ömtålig person vars fokusområde skulle vara barnet111. Detta var 
Rousseaus idealkvinna, en lydig dotter, fru och moder vars uppgift var att föda 
barn. Detta menar Hirdman är grundtemat i A – B – formeln. Dessa beskrivningar 
som ges i denna bok kan ge oss en förklaring till varför synen på man och kvinna 
i förhållande till oäkta barn ser ut som den gör. Eftersom barnet är kvinnans upp-
gift, blir barnet hennes att omvårda, och därmed inte mannens. Hon beskriver 
också att det fanns en nervositet i relationen kvinna – man, där a (kvinna) kunde 
bli A (man), eller ännu värre, att A kunde bli a112. Att göra kvinnosaker var ingen-
ting mannen strävade efter, och att ta hand om barn var en kvinnosyssla, vilket 
innebar att barnen skulle vara hos modern. Detta kan förklara varför det inte ansågs 
lika viktigt att mannen var delaktig i oäkta barns liv, då barnen, som sagt, var kvin-
nans att omvårda. Mannen kunde behövas för att bidra ekonomiskt till barnets om-
kostnader, men det kunde ske som en uppgörelse mellan kvinnan och mannen, 

105 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former Liber, 2003, s 13 
106 Hirdman, s 24 
107 Rydström, Jens & Tjeder, David Kvinnor, män och alla andra : en svensk genushistoria, Studentlitte-
ratur, 2009, s 12 
108 Hirdman, s 26 
109 Hirdman, s 59-65 
110 Hirdman, s 44 
111 Hirdman, s 37 
112 Hirdman, s 53 
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vilket gjorde att mannen ofta inte stämdes på underhåll inför domstol, och därför 
inte behövde vara offentligt känd som far och därmed uppgiven i födelseboken113. 

Rousseau menar också att kvinnan måste lära sig sin underordning, för att de 
ju faktiskt ”var underordnade”114. Även Darwins evolutionsteori spelade här in och 
man menade att kvinnan rent evolutionsmässigt låg efter mannen, och knappast 
kunde komma ikapp. Hirdman skriver också att uppfostringsböckernas antal ökade 
under 1800-talet och att deras budskap var att fostra flickor och pojkar till olik-
het115. 

Det finns under 1800-talet både en uttalad A-a relation, samt en A-B relation 
mellan de båda könen. När Hirdman frågar sig varför kvinnorna inte har värjt sig 
från dessa synsätt och från vad de innebar blir hennes svar att kvinnor ju faktiskt 
själva är delaktiga i att göra denna skillnad mellan kvinna och man116. Kvinnan 
lever i denna kultur och den blir ”lika självklart och naturligt som luften vi an-
das”117. 

 
1.5.2. Sexualmönster och sexualkunskap 

Som jag redogör för under ”Tidigare forskning” nedan så var synen på mannens 
och kvinnans sexualitet olika under 1800-talet. Mannen nästan förväntades ha sex-
uella förbindelser innan äktenskapet, medan kvinnan skulle vara oskuld118. En 
kvinna som hade sexuella erfarenheter innan äktenskap ansågs inte naturligt/nor-
malt, under historien har man haft olika syn på vad som ska anses som normalt för 
kvinnor och män, och vad som är socialt tillåtet. 

Håkansson skriver i sin avhandling att ”Av alla undersökta äktenskap i Tof-
teryd under tiden 1751/1850 hade 43 procent startat sina äktenskap före vigseln. I 
Åtvid var motsvarande siffra 47 procent”119. Detta gäller de fall där kvinnan hann 
bli gravid innan äktenskapet. Detta visar att sexualmönstret under 1800-talet var 
förhållandevis frikostigt, och att den norm som sa att sex innan äktenskapet var 
förbjudet höll på att luckras upp.  

Ända fram till slutet av 1800-talet saknades också kunskapen om mannens och 
kvinnans jämlika bidrag till att skapa en ny människa120. Det fanns tidigare två 
dominerande teorier, äggteorin och spermieteorin. Äggteorin innebar att kvinnan 
redan hade ett förutbestämt antal barn i sig, och att mannen endast satte igång pro-
cessen via samlaget. Spermieteorin innebar istället att kvinnans livmoder endast 

113 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf 
114 Hirdman, s 43 
115 Hirdman, s 43 
116 Hirdman, s 75 
117 Hirdman, s 75 
118 Rydström &Tjeder, s 72 
119 Håkansson, s 152 
120 Hirdman, s 80 
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var ett förvaringsutrymme för det liv som mannens sperma innehöll. Oavsett vil-
ken teori man trodde på, så var det kvinnan som var gravid, födde barnet och sedan 
också tog hand om barnet. Att kvinnan födde barn gjorde henne per automatik till 
den som naturligt skulle vårda barnet121. 

 
1.5.3. Social kontext och kyrkans kontroll 

Äktenskapet var norm under 1800-talet, och det var inom äktenskapet som barnen 
normalt föddes. Det fanns inga andra lagliga valmöjligheter för samboende och 
barnalstring vid denna tid122. Troligtvis var föräldraskap innan äktenskap inget mål 
för majoriteten av befolkningen i Sverige, då man kunde få både kyrkans och om-
givningens förakt om så skedde. Det fanns även lagar som sa att sexuellt samröre 
innan giftermål var förbjudet, ända fram till 1864 då denna bestämmelse togs 
bort123. Ändå föddes oäkta barn under 1800-talet i cirka 5-10 procent av alla föds-
lar, trots den hårda sociala kontrollen som rådde över kvinnorna under perioden, 
särskilt de ogifta124. 

Trolovningen var det arrangemang där parterna lovade varandra att ingå gif-
termål. Tidigare hade detta varit ett bindande åtagande, men under 1800-talet blev 
det lättare att både infria och bryta trolovningen125. Antagligen bidrog detta till att 
andelen utomäktenskapliga graviditeter ökade, då det var relativt vanligt att man 
inledde en sexuell relation redan vid trolovningen, men i de fall giftermål sedan 
aldrig infriades blev det eventuella barnet, som kunde bli resultatet av detta, ett 
oäkta barn. 

Håkansson nämner att det i allmänhet var fattiga kvinnor som blev mödrar till 
oäkta barn126, och också Artaeus skriver att det förekom mycket pigor bland dessa 
mödrar127. Pigorna kom ofta från lägre samhällsskikt128 och befann sig ofta i en 
utsatt position i förhållande till sina arbetsgivare129. Att hon utnyttjades sexuellt 
var troligtvis inte ovanligt130. Pigan arbetade ofta tätt inpå sitt värdfolk och det är 
också troligt att hon kunde utveckla en sexuell relation med män i hushållet, utan 
att hon blev utnyttjad.  

121 Hirdman, s 81 
122 Håkansson, s 24 
123 Håkansson, s 24 
124 Artaeus, s 128 
125 Håkansson, s 138 
126 Håkansson, s 220 
127 Artaeus, s 117 
128 Artaeus, s 163 
129 Jansson, Karin Hassan, Kvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800, Acta Universitatis Upsaliensis, 2002, s 116 
130 Jansson, s 96 
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2. Bakgrund - Tidigare forskning 
Nedan beskriver jag kortfattat den litteratur som används i denna uppsats. Dessa 
är de som jag främst använder mig av och det är litteratur som är en relevant bak-
grund till min studie, men som också kommer användas som jämförelsematerial 
till min egen undersökning.  

Iréne Artaeus har skrivit en avhandling vid namn Kvinnorna som blev över 
som bland annat innefattar information och forskning kring ogifta mödrar och 
utom äktenskapet födda barn. Artaeus vill i sin avhandling sätta kvinnorna i cent-
rum och beskriva deras roll i samhället under 1800-talets första del, utifrån deras 
perspektiv. Tidsperioden hon behandlar sträcker sig dock längre, då hon tar upp 
sådana faktorer som ligger ännu längre tillbaka i tiden som har påverkat dessa 
kvinnors livssituationer.  

Sigrid Håkanssons avhandling ”… då skall han taga henne till äkta…” är en 
studie innefattande oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Öst- 
och Västsverige under åren 1750-1850. Hennes fokus ligger på socknarna Tofteryd 
i Jönköpings län och Åtvid i Östergötlands län. Jag har använt mig mycket av Hå-
kanssons avhandling i min uppsats, då jag tycker att den passar utmärkt som jäm-
förelse till min egen studie, då hennes är liknande min, dock väldigt mycket mer 
omfattande.  

Karin Hassan Janssons avhandling Kvinnofrid behandlar synen på våldtäkt 
samt konstruktionen av kön under åren 1600-1800. Denna tidsperiod ligger något 
före den som ligger till fokus för min uppsats, men Jansson har en liten del i sin 
avhandling som behandlar fortsättningen av synen på våldtäkt in på 1800-talet.  

Jens Rydström och David Tjeder har skrivit en bok om Kvinnor, män och alla 
andra, som är en bok om svensk genushistoria. Häri behandlas bland annat sexu-
aliteten under 1800-talet och både synen på kvinnlig och manlig sexualitet tas upp. 
Äktenskapet tas här givetvis upp, liksom prostitutionen i samhället mm.  

Yvonne Hirdman har skrivit en bok som behandlar genus på ett mycket tydligt 
och spännande sätt, som får en att tänka efter. Hirdmans bok, Genus: om det sta-
bilas föränderliga former, ger ett beskrivande av genus, och dess syfte är att skapa 
en bredare förståelse för begreppet. Hon skriver boken utifrån en historisk bak-
grund, vilket gör att jag enkelt kan använda mig av den i beskrivningen av teorin 
ovan samt i min resultatdiskussion.   

Nedan följer en tematisk redovisning av litteraturen, uppdelat under olika ru-
briker. Dessa teman är sådana som har eller kan ha påverkat synen på ogifta mödrar 
och oäkta barn, samt hur deras livssituation såg ut. En del av detta togs även upp 
under ”Teori”-avsnitten ovan. 
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2.1. Samhällets syn på ogifta mödrar och oäkta barn under 

1800-talet, samt olika påverkansfaktorer 
Att få barn var någonting som de allra flesta under 1800-talet hade i sina livsplaner, 
då ”barnen var en investering för framtiden”131.  Oftast genomfördes barnalst-
ringen inom äktenskapet, men Artaeus skriver att ”Barn föddes emellertid också 
utan att föräldrarna hade för avsikt att senare legalisera förbindelsen genom äkten-
skap. De ogifta mödrarna blev en allt större grupp i samhället och kom i många 
fall att betraktas som ett hot mot samhällsordningen”132. Hotet som här avses är 
mot den kontroll som äktenskapet avsåg att skapa, kontroll över människor och hur 
de levde sitt liv. Kontroll över den institution som skulle säkra barnens försörjning 
och uppfostran; familjen.  

Det har sannolikt alltid fötts barn utom äktenskapet, så länge äktenskapet har 
varit den tradition som bundit samman kvinnan och mannen till ett. Den andel ut-
omäktenskapliga barn som fötts i Sverige har dock skiftat under olika perioder i 
historien. Den period som jag behandlar i denna uppsats är 1800-talet och under 
denna skedde det en ökning av antalet oäkta barn. Sigrid Håkansson skriver i sin 
avhandling att ”Andelen oäkta födslar mer än tredubblades under tiden 1750-1850 
i hela Sverige”133. Ökningen fortsatte sedan under 1800-talets gång och in på 1900-
talet134. 

Att vara ogift moder var antagligen ingenting som kvinnorna i 1800-talets Sve-
rige strävade efter135. Att vara gift innan man fick barn hade många fördelar: man 
fick ha hand om ett eget hem, man fick hjälp med familjeförsörjningen och en gift 
kvinna fick också högre status i samhället, än en ogift. Liknande fördelar fanns 
också för männen. Även deras status blev högre och de fick per automatik en hus-
hållerska och barnsköterska. Båda kunde också ha lagligt sexuellt samröre. Därför, 
menar Håkansson, var det inte en fråga om man skulle ingå äktenskap, utan när 
man skulle göra det, och med vem.  

Det skedde som sagt en ökning av antalet barn födda utom äktenskapet mellan 
ca 1750 – 1850, och det finns flera olika teorier kring orsaker till denna utveckl-
ing136. En möjlig faktor kan vara att de normer som funnits kring detta skeende 
hade börjat att gradvis upplösas. Också de samhälleliga ekonomiska förändringar 
som skedde, med lågkonjunkturer osv, kan ha påverkat detta genom att giftermåls-
åldern försköts.   

 

131 Artaeus, s 116 
132 Artaeus, s 116 
133 Håkansson, s 33 
134Statistiska centralbyråns hemsida http://www.scb.se/sta-
tistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_05.pdf , 2012-14-12, s 76 
135 Håkansson, s 25 
136 Artaeus, s 117 
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2.1.1. Lagar och normer 

Det finns två olika sorters ”lagar” som råder i samhället, den ena sorten är de rik-
tiga lagarna där domstol dömer och straff utges efter fastställda regler. Den andra 
sorten är de normer som råder i ett samhälle137. Nedan följer några rader om både 
de skrivna lagarna, och de oskrivna. 

Den ogifta kvinnan ansågs omyndig ända fram till 1858 då man införde en 
förordning, där kvinnan kunde ansöka om att få bli myndig efter 25 års ålder, detta 
via domstol. 1863 infördes ytterligare en förordning som gjorde den ogifta kvinnan 
per automatik myndig vid 25 års ålder138.   

I 1686 års kyrkolag gjordes sexuell förbindelse innan äktenskapet olaglig, och 
man kunde därmed bli straffad för det139. Håkansson skriver att: ”Det hade varit 
lagstiftarnas mening, att all sexuell samlevnad skulle äga rum inom äktenskapet. 
Att ha samlag med någon, som man inte genom vigsel var förenad med, var olag-
ligt och straffbart. Rätten att ha samlag med någon grundades på vigseln. Vigseln 
konstituerade äktenskapet”140. 

Den viktigaste lagen innefattande äktenskapet under denna tid var giftermåls-
balken i 1734-års lag. Denna innebar att man i Sverige fick en nationell lag som 
bland annat innefattade regler kring relationen mellan män och kvinnor141. Hur väl 
sådana lagar efterlevdes var dock olika både geografiskt inom landet, och tolk-
ningen och efterlevnaden av dessa lagar förändrades också över tid142.”I ett sam-
hälle där många oäkta barn föddes kan man misstänka att människor hade en annan 
syn på äktenskapet, än den som uttrycktes i äktenskapslagarna”143. 

1810 avskaffade man det straff för ”lönskaläge”144 som kvinnan fick utstå, vil-
ket medförde att de flesta fall inte längre hamnade inför rätta. Innan detta så hade 
ogifta gravida kvinnor alltid dömts, eftersom de på grund av den växande magen 
inte kunnat dölja sitt brott145. Mannen kom lättare undan, då det var svårare att 
bevisa hans inblandning, och han kunde då svära sig fri från anklagelsen genom 
ed om inga vittnen fanns. Efter 1864 var lönskaläge inte längre brottsligt för någon 
av parterna.  

Att få barn utom äktenskapet var antagligen ingen lätt sak, och barnamord fö-
rekom på grund av att mödrarna helt enkelt inte klarade av att ta hand om de barn 

137 Artaeus, s 41 
138 Artaeus, s 37 
139 Artaeus, s 116 
140 Håkansson, s 150 
141 Rydström & Tjeder, s 44 
142 Håkansson, s 125 
143 Håkansson, s 151 
144 Lönskaläge = ”äldre benämning på könsumgänge mellan ogift man och ogift kvinna”( www.ne.se ) 
145 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf  
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som de fick, eller inte ville utsättas för skammen det medförde146. De ville antag-
ligen inte heller ta konsekvenserna av vad att vara ogift moder innebar. 1778 kom 
dock en ny lagstiftning, kallad Gustav III:s barnamordsplakat, där rätten gavs till 
ogifta havande kvinnor att få föda sitt barn anonymt147. Lagen syftade till att 
minska antalet fall där modern i hemlighet födde sitt barn för att sedan döda det. 
Denna möjlighet fanns fram till 1917 och under denna period så förekommer alltså 
inte bara okända fäder i födelseböckerna, utan även okända mödrar.  

De oskrivna regler som finns i ett samhälle kan vara mycket svårt att få någon 
säker kunskap om148. Sannolikt påverkade de dock personers status i samhället på 
ett avgörande sätt. Straffet för överträdelser av samhällsnormerna kunde medföra 
att personen ifråga fick omgivningens fördömande och kanske utestängdes från 
den sociala gemenskapen149.  

 

2.1.1.1. Kvinnan under bevakning 

Under den behandlade perioden skedde en hård bevakning av ogifta kvinnor, i 
hemmet såväl som på arbetsplatsen, där hon ofta arbetade som piga i någon annans 
hem150. I det egna hemmet var det familjen som stod för bevakningen och på ar-
betsplatsen var hon under uppsikt av arbetsgivaren/arbetsgivarna. En piga fick inte 
lov att lämna hemmet där hon arbetade utan tillstånd, och skulle hon bli gravid så 
var det ett gott skäl till avsked. Detta visar på en relativt omfattande social kontroll 
av kvinnan. 

2.1.1.2. Våldtäkt 

Under 1800-talet hade man en ”förkroppsligande” syn på våldtäkter, det vill säga 
att kvinnans skador mer än tidigare avgjorde om det skulle räknas som våldtäckt 
eller ej, och efter 1864 års strafflag sattes våldtäcktmannens straff i relation till de 
kroppsliga skador han åsamkat våldtäcktoffret151. Kvinnans psykiska skador var 
inte av lika stor vikt vid domen. 

Det rådde också under 1800-talet en syn angående att hur kränkande det var 
för en kvinna att bli våldtagen, berodde på hennes ”ärbarhet”. En ärbar kvinnas 
trovärdighet värderades högre än en så kallat lösaktig kvinnas, detta för att man, 
som Jansson skriver; ”kunde förmoda att en lösaktig kvinnas motstånd inte var 
allvarligt menat”152. En lösaktig kvinna kunde vara en kvinna som hade haft tidi-
gare sexuella erfarenheter innan/utom äktenskapet, eller en prostituerad kvinna.  

146  Sveriges radios hemsida http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=3277667 
2012-14-27 
147 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf  
148 Håkansson, s 125 
149 Artaeus, s 41 
150 Artaeus, s 128 
151 Jansson, s 309 
152 Jansson, s 310 
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Pigan befann sig ofta i en utsatt position i förhållande till de män som förekom 
i det hushåll där hon arbetade och det var troligtvis inte ovanligt att hon utnyttjades 
sexuellt av dem153. Skulle kvinnan bli gravid kunde den utpekade fadern svära sig 
fri154. Det fanns ännu ingen säker metod att bevisa faderskap på, så som vi idag 
kan göra med hjälp av DNA-undersökningar.  

Vissa menar att om männens sexualitet inte fick tillfredställas hos till exempel 
prostituerade kvinnor fanns det en risk att ”mäns uppdämda sexuella behov skulle 
leda till företeelser eller våldtäkter av borgarklassens döttrar”155.  

 
2.1.2. Äktenskapet kontra sexualitet  

Synen på människans sexualitet har också den förändrats över tid, och under 1800-
talet var man relativt medveten om både mäns och kvinnors sexualitet. Även om 
kvinnans sexualitet uppfattades som svagare än mannens, så var den ofta en själv-
klarhet i 1800-talets medicinska upplysning. Rydström och Tjeder skriver att ”Det 
förekom tvärtom lätt pornografiska (och medicinskt förvånansvärt korrekta) skild-
ringar av vad som skedde med kvinnokroppen både vid sexuell upphetsning och 
vid orgasm”156. Dock betraktades mäns och kvinnors sexuella behov på olika sätt 
under 1800-talet och det var fortfarande mannens sexualitet och behov som stod i 
fokus. Den gifta kvinnan fick rådet att aldrig neka sin man samlag, för om hans 
sexuella drifter inte kunde få utlopp i hemmet kunde han bli tvungen att söka denna 
njutning någon annanstans157. Motsvarande råd till män gavs dock troligtvis inte. 

Även när det gällde föräktenskapliga förbindelser rådde det skillnader mellan 
synen på kvinnors och mäns sexualitet. Kvinnan förväntades vara oskuld när hon 
gifte sig, medan mannen i det närmaste förväntades göra sin sexuella debut före 
äktenskapet och på så vis skaffa sig sexuella erfarenheter158. Tvärtom mot männen 
så betraktades en kvinna som skaffade sig sexuella erfarenheter före äktenskapet 
som onaturlig, medan man till och med menade att det var naturligt att män besökte 
prostituerade kvinnor, på grund av att deras giftermålsålder var ganska mycket 
högre än kvinnors, ca tio år159. 

Borgerligheten använde dock den sexuella återhållsamheten före äktenskap 
som ett sätt att separera sig från det övriga samhället: ”Genom att inte hänge sig åt 
sexuella lustar kunde den borgerlige mannen särskilja sig från den utsvävande 
adeln och den okontrollerade massan av vanligt folk”160. Detta innebar inte att man 
i borgerligheten ansåg att sexualitet var någonting negativt, men det var skillnad 

153 Jansson, s 96 
154 Artaeus, s 130-131 
155 Rydström & Tjeder, s 72 
156 Rydström & Tjeder, s 69 
157 Rydström & Tjeder, s 70 
158 Rydström &Tjeder, s 72 
159 Rydström & Tjeder, s 70-71 
160 Rydström & Tjeder, s 68-69 
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på ”god” och ”dålig” sexualitet. Den goda sexualiteten ansågs vara den som mått-
ligt utövades inom äktenskapet, med syftet att alstra barn. 

 
2.1.3. Kyrkan och äktenskapet 

Den svenska kyrkan har haft stort inflytande vad gäller skapandet av lagar och 
normer i landet. Kyrkan och staten hade en nära förbindelse och detta medförde 
att ”likhetstecken oftast sattes mellan religiös rättstrogenhet och medborgerlig lo-
jalitet”161. En företeelse där kyrkan har haft en avgörande roll är givetvis äkten-
skapet, där kvinnan tydligt underställdes mannen162. Även om kvinnan på ett tyd-
ligare sätt tidigare har betraktats som en ”mannens undersåte” så är hon fortfarande 
under 1800-talet underordnad honom, men med en större tonvikt på ömsesidig för-
ståelse163. Rydström och Tjeder skriver att ”prästerskapet har ofta betonat äkten-
skapet som den allra högsta ställning en kvinna kunde inneha”164. 

Det rådde också kyrkliga straff för den som haft utomäktenskapligt samröre, 
mellan 1741 och 1855 var straffet ”enskild kyrkoplikt”165. Såhär beskrivs kyrko-
plikt i nationalencyklopedin: ”Kyrkoplikt, en form av kyrkotukt som enligt kyrko-
lagen 1686 utdömdes av världslig domstol och som innebar att den brottslige under 
gudstjänsten skulle stå på en särskild pliktpall nere i kyrkan och efter kungörandet 
från predikstolen offentligt bekänna sin synd ("uppenbar skrift"), ge uttryck åt sin 
ånger och ta emot avlösning”166. 

Även efter den enskilda kyrkopliktens avskaffande så förekom ”Enskild 
skrift”, med liknande funktion167. Också kyrktagningen av den ogifta modern var 
ett sätt för kyrkan att straffa henne, det var en ritual där den ogifta kvinnan som 
fått barn utom äktenskapet ”blev utsatt för församlingens förakt”168, medan den 
gifta modern i samma ritual hedrades. Anledningen till att man skulle visa den 
ogifta modern förakt var för att avskräcka både henne och andra mödrar i försam-
lingen för att begå liknande felsteg169.  

Tidigare hade trolovningen varit en central del av den föräktenskapliga pro-
cessen och ansetts som ett bindande avtal, men då trolovningen inte längre hade 
den bindande funktionen under 1800-talet så kunde dessa avtal både infrias och 
brytas utan kyrkans inblandning170. Detta skulle kunna vara en orsak till den 
ökande andelen utomäktenskapligt födda barn, då man antagligen fortfarande ofta 

161 Artaeus, s 42 
162 Rydström &Tjeder, s113 
163 Rydström & Tjeder, s 43 
164 Ryström & Tjeder, s 84-85 
165 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf 
166 Nationalencyklopedins hemsida www.ne.se/Kyrkoplikt 2012-04-02 
167 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf  
168 Artaeus, s 43 
169 Artaeus, s 43 
170 Håkansson, s 138 

55 
 

                                                 



”fullbordade äktenskapet” redan vid trolovningen, men att denna ibland senare 
bröts innan äktenskapet hann fullbordas kyrkligt.  

2.1.3.1. ”Stockholmsäktenskap” 

Stockholmsäktenskap kallades den företeelse som blev allt vanligare under 1800-
talet och som innebar att kvinnor och män levde tillsammans utan att lagligt inför 
kyrkan och Gud ingå äktenskap171. Detta var relativt vanligt inom arbetarklassen i 
storstäderna. En anledning att leva på detta sätt och inte gifta sig kan ha varit att 
undslippa de svårigheter som kunde uppstå om man inte längre ville vara ett par, 
det var i stort sett omöjligt att på denna tid genomgå skilsmässa, om inte synnerliga 
skäl förelåg, till exempel misshandel eller otrohet. Det kyrkliga äktenskapet var 
ändå fortfarande den norm som samhället var uppbyggt kring, och dessa stock-
holmsäktenskap kunde skapa problem när det gällde barnens rättigheter, vid t ex 
en separation av föräldrarna eller arv efter en avliden fader. Under första halvan 
av 1800-talet var samlevnad utan vigsel förbjudet enligt lag, och man kunde rätts-
ligen straffas för det172. Efter 1864 var detta inte längre olagligt, men det var heller 
inte uppskattat av myndigheterna173. 
 
2.1.4. Industrialiseringens och urbaniseringens påverkan 

”Kapitalismens framväxt rubbade den gamla ordningen och skapade nya regler för 
samlevnad och familjebildning”174. Ökningen av antalet outbildade, egendomslösa 
arbetare bidrog till att höja illegitimitetssiffrorna, eftersom denna grupp alltid fått 
flest utomäktenskapliga barn. 

Artaeus skriver att Francoise Ducrocq hävdar att den industriella utvecklingen 
har haft stor betydelse, då denna gjorde männens yrkesmässiga och geografiska 
rörlighet större och att de därigenom lättare kunde undkomma sitt ansvar. Således 
skulle det vara kvinnans försvagade position i samhället som har medfört att antalet 
utomäktenskapliga barn ökade under 1800-talet175.  

 
2.1.5. Geografiska skillnader 

”Födelseantalet på den svenska landsbygden låg under 1800-talet avsevärt lägre 
än i städerna, där det i genomsnitt föddes fem gånger så många utomäktenskapliga 

171 Rydström & Tjeder, s 113 
172 Håkansson, s 24 
173 Rydström & Tjeder, s 113 
174 Artaeus, s 118 
175 Artaeus, s 118 
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barn. Regionala skillnader fanns emellertid och i östra Sverige […] var de utom-
äktenskapliga födslarna flera än i Sverige i övrigt” skriver Artaeus176. Också Hå-
kansson har noterat detta och säger att Östsverige hade en hög andel födslar utom 
äktenskapet under 1800-talet, jämfört med Västsverige som hade en låg andel177.  
 
2.1.6. Fäderna  

I motsats till mödrarna så lyser fäderna i stor utsträckning med sin frånvaro i fö-
delseböckerna när det gäller de oäkta barnen. En kvinna kunde inte dölja det fak-
tum att hon fick ett oäkta barn, om hon inte födde det i hemlighet, medan det för 
männen var betydligt enklare att undvika ansvar för barnet. Håkansson skriver att 
”Detta gällde både Torfteryd och Åtvid. För 88 procent av alla oäkta barn, som 
föddes i Åtvid under tiden 1751-1850, hade prästen inget fadersnamn att anteckna 
i barnets dopnotis”178. Men att det i födelseboken står ”Fader: okänd” eller att fa-
derns namn bara helt enkelt är utelämnat innebar inte att ingen visste vem fadern 
till det aktuella oäkta barnet var179. Troligtvis var det så att fadern visst var känd 
av alla personer i de ogifta mödrarnas närmsta omgivning. Det finns också en 
chans att namnet står dokumenterat någon annanstans än i just födelseboken. 

Om mannen inte ville vara en del av sitt barns liv och inte tillkännage barnet 
som sitt, kunde han, som tidigare nämnts, svära sig fri genom ed180. Kvinnan kunde 
stämma mannen på understöd, med det vanligaste var att man gjorde upp i godo, 
då mannen då kunde undgå att betala både böter och underhåll, och kvinnan inte 
behövde ta risken att mannen blev frikänd och hon då gick miste om någon form 
av ekonomisk kompensation. Efter 1864 när utom- eller föräktenskapligt sexuellt 
umgänge inte längre var olagligt så blev faderskapsärendena enbart en civilrättslig 
process.  

Det vanligaste var, enligt Håkansson, att fäderna till oäkta barn var ogifta män, 
åtminstone av de kända männen181. De män som i Håkanssons studie blev fäder 
till oäkta barn under 1800-talets första hälft var i allmänhet drängar, dessa motsva-
rade ungefär hälften av fäderna. Också arbetare och torpare stod för en relativt stor 
andel, medan bönder bara stod för knappa fem procent. Artaeus skriver att ”man 
kan misstänka att just de fäder som tillhörde de högre sociala grupperna hade lätt-
ast att undkomma och därför utgjorde en stor del av de okända fäderna i statisti-
ken”182.  

 

176 Artaeus, s 126 
177 Håkansson, s 15 
178 Håkansson, s 84 
179 Håkansson, s 84 
180 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf  
181 Håkansson, s85-87 
182 Artaeus, s 131 
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2.1.7. Ogifta kvinnors sociala ställning 

I allmänhet var det fattiga kvinnor som blev mödrar till oäkta barn183. Artaeus skri-
ver att ogifta pigor med eget hushåll i stor utsträckning hade utomäktenskapliga 
barn, i jämförelse med andra grupper av kvinnor184. Hennes undersökningsområde 
är Västerås. ”Att ta anställning som piga var det vanligaste försörjningssättet för 
ogifta kvinnor ur de obesuttna samhällsgrupperna”185. Eftersom en piga som blev 
havande ofta på grund av detta kunde bli avskedad så blev det ekonomiska läget 
för den redan fattiga pigan ännu sämre186. Hon hade nu inte bara sig själv att för-
sörja utan kom ofta också att sakna arbete när barnet fötts. Hennes förutsättningar 
att ta arbete var också begränsade av att hon hade ett litet barn att ta hand om, som 
behövde ständig tillsyn. Det var först när barnet blivit större och kommit i så kallad 
”arbetsför ålder” som den lilla familjens levnadsvillkor på olika sätt kunde förbätt-
ras187. Ett annat alternativ var förstås att kvinnan senare kom att gifta sig.  

Det förekom också att änkor födde oäkta barn, och deras status i samhäller ät 
givetvis väldigt varierande. Artaeus skriver att ”änkan efter en hantverkare hade 
en särställning, eftersom hon gavs rätt att driva mannens rörelse vidare efter dennes 
död”188. 

 
2.1.8. Hög barnadödlighet hos oäkta barn 

”Spädbarnsdödligheten var generellt hög under 1800-talet och risken för föräld-
rarna att förlora ett eller flera barn var överhängande”189. Hur stor risk det var att 
ett barn dog påverkades i hög grad av faktorer i den sociala miljön kring barnet190. 
Här spelade givetvis moderns sociala ställning en stor roll. Spädbarnsdödligheten 
hos oäkta barn var mer än dubbelt så hög än den för äkta barn under början av 
1800-talet, men spädbarnsdödligheten sjönk relativt fort under första halvan av år-
hundradet, snabbare för de oäkta barnen än för barn totalt sett191. Att de oäkta bar-
nen dog i högre utsträckning kan bero på kvinnans begränsade möjligheter till att 
både omvårda och försörja sitt barn, då hon också ofta behövde tjäna ihop till bröd-
födan. Det kan också bero på att mödrar till oäkta barn i större utsträckning begick 
barnamord på sina nyfödda för att de inte ansåg sig kunna klara av att själva ta 
hand om och försörja sig själva och sitt barn192.  
 

183 Håkansson, s 220 
184 Artaeus, s 117 
185 Artaeus, s 163 
186 Jansson, s 116 
187 Håkansson, s 221 
188 Artaeus, s 151 
189 Artaeus, s 116 
190 Artaeus, s 116 
191 Håkansson, s 94 
192 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=3277667 
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2.1.9. Oäkta barn i förhållande till andelen ogifta kvinnor och män 

Håkansson skriver att ”det märkliga är ju egentligen inte, att det föddes så många 
oäkta barn i Sverige. Utan att så få barn föddes oäkta, trots att en stor del av landets 
kvinnor levde ogifta under mer än en tredjedel av sin fruktsamma period”193. Den 
svenska befolkningen bestod av fler kvinnor än män under 1800-talet. Det rådde 
här inga större skillnader mellan länen men mellan stad och landsbygd fanns en 
större skillnad då man i städerna hade ett betydligt större kvinnoöverskott än på 
landsbygden194. Detta faktum kan mycket väl ha påverkat att andelen oäkta barn 
som föddes i städerna är större än på landsbygden, då det inte fanns makar till alla 
kvinnor, men de flesta kvinnor sökte antagligen en make, och med det sexuell kon-
takt. Det är dock, enligt Håkansson, svårt att hävda att ett kvinnoöverskott, respek-
tive kvinnounderskott skulle leda till att det automatiskt föddes en stor andel oäkta 
barn195. 

”Ju fler ogifta kvinnor och män det fanns i ett pastorat, ju fler oäkta barn föddes 
det där” skriver Håkansson196. Hon skriver också att den sjunkande vigselfrekven-
sen under hennes behandlade tid, 1750-1850, kan ha påverkat att det föddes fler 
oäkta barn, då detta innebar att andelen ogifta kvinnor och män ökade. Att det 
fanns ogifta kvinnor och män, skriver hon, var ju förutsättningen för att oäkta barn 
skulle födas197. Åtminstone påverkar givetvis andelen ogifta kvinnor. Hon skriver 
dock också att ”flera forskare är överens om, att en hög aktivitet på äktenskaps-
marknaden var en förutsättning för att många barn skulle födas oäkta”198. Här får 
man anta att man menar att trolovningar/förlovningar genomfördes och sexuell ak-
tivitet inleddes, men att äktenskap sedan inte blev av. Ett annat alternativ var att 
sex inleddes före äktenskapet och att barnet föddes som oäkta innan föräldrarna 
hann gifta sig.  
  

193 Håkansson, s 114 
194 Håkansson, s 110 
195 Håkansson, s 121 
196 Håkansson, s 115 
197 Håkansson, s 123 
198 Håkansson, s 123 
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3. Resultat 
Det resultat som nedan redovisas är resultatet av min egen undersökning, redovisat 
i tabellform för att ge en tydlig presentation. Resultaten diskuteras sedan vidare 
längre fram under ”Resultatdiskussion”. Varje församling har här en egen huvud-
rubrik, och de redovisas var för sig.  
 
3.1. Oäkta barn i Hällestad församling 
Nedan följer sammanställningar över barnen födda i Hällestad församling under 
de i uppsatsen behandlade perioderna. Tabellerna visar hur många barn som var 
födda som äkta respektive oäkta, samt det totala antalet barn. I sista kolumnen står 
även andelen oäkta barn benämnda i procent.  
 
Tabell 1 Andelen oäkta barn 1830 – 1835 
 Äkta Oäkta Totalt Oäkta barn i procent 

1830 125 6 131 5 

1831 96 5 101 5 

1832 104 7 111 6 

1833 117 6 123 5 

1834 124 4 128 3 

1835 101 4 105 4 

Totalt 

1830 - 

1835 

 

667 

 

32 

 

699 

 

5 

Källa: Hällestad C:5, via Vadstena landsarkiv199 

 

  

199 Senare endast benämnt som VA 
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Tabell 2 Andelen oäkta barn 1850 – 1855 
 Äkta Oäkta Totalt Oäkta barn i procent 

1850 115 10 125 8 

1851 128 8 136 6 

1852 119 4 123 3 

1853 124 14 138 10 

1854 135 12 147 8 

1855 132 8 140 6 

Totalt 

1850 - 

1855 

 

773 

 

57 

 

830 

 

7 

Källa: Hällestad C:7, VA 

 
Tabell 3 Andelen oäkta barn 1870 - 1875 
 Äkta Oäkta Totalt Oäkta barn i procent 

1870 141 10 151 7 

1871 141 18 159 11 

1872 159 16 175 9 

1873 167 15 182 8 

1874 161 9 170 5 

1875 182 11 193 6 

Totalt 

1870 - 

1875  

 

951 

 

79 

 

1030 

 

8 

Källa: Hällestad C:8, C:9, VA 
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Tabell 4 Andelen oäkta barn 1890-1895 
 Äkta Oäkta Totalt Oäkta barn i procent 

1890 124 13 137 9 

1891 142 13 155 8 

1892 125 8 133 6 

1893 124 10 134 7 

1894 130 20 150 13 

1895 116 11 127 9 

Totalt 

1890 - 

1895 

 

761 

 

75 

 

836 

 

9 

Källa: Hällestad C:9, C: 11, VA 

 

Sammanlagt var det 243 barn födda utom äktenskapet i Hällestad under perioderna 
1830-35, 1850-55, 1870-75 samt 1890-95. Totalt föddes 3395 barn i församlingen 
under dessa perioder. Den absoluta majoriteten av barnen födda i Hällestad under 
de behandlade perioderna var alltså födda inom äktenskapet. De oäkta barnen mot-
svarar ungefär 5-9 procent, med en ökning på någon procentenhet för varje period. 
Detta är ingen stor ökning, men utifrån exemplet Hällestad så kan vi konstatera att 
oäkta barn blev något vanligare ju längre fram i 1800-talet vi kommer.  
 
3.1.1. Mödrarnas sociala ställning 

Nedan visas tabeller som visar vilken social status mödrarna till de oäkta barnen 
hade i Hällestad församling under de olika perioderna.  
 
Tabell 5 Mödrarnas sociala ställning i Hällestad 1830 – 1835  
Social status Antal Social status Antal 
Piga 28 Bergsmansdotter 1 

Hushållerska 1 Okänd status 1 

Handelsmansänka 1   

Källa: Hällestad C:5, VA 
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Tabell 6 Mödrarnas sociala ställning i Hällestad 1850 – 1855   
Social status Antal Social status Antal 
Piga 51 Torparänka 1 

Okänd status 2 Skomakaränka 1 

Bondedotter 1 Förrymd hustru 1 

Källa: Hällestad C:7 VA 

 

Tabell 7 Mödrarnas sociala ställning i Hällestad 1870 – 1875  
Social status Antal Social status Antal 
Piga 67 Drängänka 1 

Bondedotter 5 Häradsmansänka 1 

Arbetarsyster 1 Torpardotter 1 

Arbetardotter 1 Änka av okänd status 1 

Källa: Hällestad C:8, C:9, VA 

 

Tabell 8 Mödrarnas sociala ställning i Hällestad 1890 – 1895  
Social status Antal Social status Antal 
Piga 55 Brukardotter 3 

Okänd status 4 Skomakardotter 2 

Torpardotter 3 Bondedotter 1 

Arbetardotter 3 Magasinförvaltaränka 1 

Arbetarfru 3   

Källa: Hällestad C:9, C:11, VA 

 

I de fall där antalet mödrar inte stämmer överens med antalet oäkta barn för den 
aktuella perioden innebär det att någon eller några av mödrarna fött tvillingar. 
Detta gäller givetvis även för Linköping, Vena och Växjö nedan.  

Vi kan i tabellerna ovan utläsa att en övervägande majoritet av mödrarna till 
de oäkta barnen under alla fyra perioder var benämnda i födelseboken som pigor. 
Andelen pigor av de ogifta mödrarna var inte någon gång mindre än 70 procent, 
och heller aldrig mer än 90. Andelen har varierat under perioderna utan något tyd-
ligt mönster Dock låg de relativt konstant under de första tre perioderna, och något 
lägre under den sista, 1890-95, där andelen pigor låg cirka 10-15 procentenheter 
lägre än tidigare. Totalt för perioderna var 201 av 242 ogifta mödrar pigor, vilket 
ger 83 procent. 
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3.1.2. Faderskap 

Majoriteten av fäderna till de oäkta barnen är inte kända i födelseboken under nå-
gon av perioderna. Störst andel kända fäder hittar vi under den första, 1830-35, där 
9 av 32 fäder var omnämnda i födelseboken. Näst störst andel kända fäder hittar 
vi under perioden 1890-95, där 17 av 75 fäder finns registrerade. 1870-75 var end-
ast 2 av 78 fäder noterade, och 1850-55 hittades ingen känd fader till de oäkta 
barnen omnämnd i födelseboken. 
 
3.2. Oäkta barn i Linköpings domkyrkoförsamling 

Tabell 9 Andelen oäkta barn 1830 – 1835 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1830 116 42 158 27 

1831 102 29 131 22 

1832 103 43 146 29 

1833 119 35 154 23 

1834 112 51 163 31 

1835 94 36 130 28 

Totalt 

1830 - 

1835 

 

646 

 

236 

 

882 

 

27 

Källa: Linköping CI:7, VA 
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Tabell 10 Andelen oäkta barn 1850 – 1855 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1850 107 34 141 24 

1851 106 43 149 29 

1852 102 51 153 33 

1853 123 43 166 26 

1854 139 40 179 22 

1855 128 53 181 29 

Totalt 

1850 - 

1855 

 

705 

 

264 

 

969 

 

27 

Källa: Linköping CI:9, VA 

 

 

Tabell 11 Andelen oäkta barn 1870 – 1875 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1870 162 45 207 22 

1871 172 42 214 20 

1872 184 42 226 19 

1873 203 46 249 18 

1874 219 47 266 18 

1875 228 29 257 11 

Totalt 

1870 - 

1875 

 

1168 

 

251 

 

1419 

 

18 

Källa: Linköping CI:12, CI: 13, VA 
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Tabell 12 Andelen oäkta barn 1890 – 1895 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1890 280 45 325 14 

1891 300 43 343 13 

1892 293 38 331 11 

1893 267 41 308 13 

1894 280 46 326 14 

1895 298 33 331 10 

Totalt 

1890-

1895 

 

1718 

 

246 

 

1964 

 

13 

Källa: Linköping CI:14, CI:15, CI:16, VA 

 

I Linköpings domkyrkoförsamling har vi ett omvänt läge i jämförelse med vårt 
första område, Hällestad. Här sjunker istället andelen oäkta födda barn för varje 
period, förutom mellan 1830-35 och 1850-55 där andelen stod still på 27 procent. 
Här är också skillnaden mellan perioderna större än i Hällestad, från 27 procent 
under första perioden ner till 13 procent under åren 1890-95. Antalet födda barn 
har ökat relativt kraftigt för varje tidsperiod, medan antalet oäkta barn endast ökade 
mellan de två första perioderna, 1830-35 och 1850-55, och sedan istället sjönk för 
varje period. Därav har andelen oäkta barn också blivit mindre. 

Linköping ligger högre än Hällestad under alla perioder som behandlas i denna 
undersökning, men de närmar sig varandra allt mer och under sista perioden skiljer 
det endast 4 procentenheter, till skillnad mot första perioden där det skiljer 22 pro-
centenheter. 
  

66 
 



3.2.1. Mödrarnas sociala ställning 

Nedan visas tabeller över den sociala status mödrarna till de oäkta barnen hade.  
 
Tabell 13 Mödrarnas sociala ställning i Linköpings domkyrkoförsamling 
1830 – 1835  
Moderns sociala status: Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 187 Borgardotter 1 

Helt okänd moder 8 Arbetardotter 1 

Mamsell 7 Nattvaktsänka 1 

F.d. Jungfru 4 Tidigare skild, trolovad med fadern 1 

Hushållerska 3 Lämnad hustru, av svarvaregesäll 1 

Änka av okänd samhällsstatus 3 För enkelt hor frånskild statstjänar-

hustru  

1 

Okänd samhällsstatus 3 Klockareänka  1 

Hustru av okänd samhällsstatus 1 Bryggerikokerska, änka 1 

Trolovad kvinna av okänd samhällssta-

tus 

1 Skräddardotter 1 

Kokerska 1 ”Kringflyttande mamsell” 1 

Vagnmakaränka 1   

Källa: Linköping CI:7, VA 

 
Tabell 14 Mödrarnas sociala ställning i Linköpings domkyrkoförsamling 
1850 – 1855  

Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 224 Dryckesförsäljerska 1 

Mamsell 9 Gårdsägaredotter 1 

Änka av okänd samhällsstatus 6 Trolovad mamsell 1 

Okänd samhällsstatus 6 Plåtslagareänka 1 

Sömmerska 3 Trolovad kvinna 1 

Väverska 3 Skomakaränka 1 

Murareänka 1 Barnmorska, mamsell 1 

Stålkarlsänka 1 Arbetskarls frånskilda hustru 1 

Frånskild hustru 1 Sergeantdotter 1 

Källa: Linköping CI:9, VA 
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Tabell 15 Mödrarnas sociala ställning i Linköpings domkyrkoförsamling 
1870 – 1875  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 168 Cigarrarbeterska 1 

Okänd status 32 f.d. jungfru 1 

Änka av okänd status 10 Hustru till fästningsfånge 1 

Helt okänd moder 9 Kantorsänka 1 

Sömmerska 7 Skomakardotter 1 

Hustru av okänd samhällsstatus 4 Sköterska 1 

Mamsell 3 Arbetskarlsdotter 1 

Tvätterska 2 Handlares fästmö 1 

Bondedotter 2 Hustru till man som vistas i Ame-

rika 

1 

Hushållerska 2 Spinnhushjon 1 

Källa: Linköping CI:12, CI: 13, VA 

 

Tabell 16 Mödrarnas sociala ställning i Linköpings domkyrkoförsamling 
1890 – 1895  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 125 Hustru till man i Amerika 2 

Okänd status 64 Mamsell 2 

Sömmerska 12 Frånskild hustru 2 

Änka av okänd status 8 Sättarinna 2 

Hustru av okänd samhällsstatus 6 Fästekvinna 1 

Hushållerska 5 Strykerska 1 

Mejerinna 4 Sortererska 1 

Helt okänd moder 3 Fabriksflicka 1 

Fröken 2 Tvätterska 1 

Hårarbeterska 2   

Källa: Linköping CI:14, CI:15, CI:16, VA 

 

Här har vi ett mycket större antal olika statusar på de ogifta mödrarna än vad som 
var fallet i Hällestad församling. Även i Linköpings domkyrkoförsamling är det 
dock pigorna som dominerar som mödrar till oäkta barn. Mellan åren 1830-35 var 
82 procent av mödrarna till oäkta barn pigor, 85 procent 1850-55, 67 procent 1870-
75 samt 51 procent 1890-95. Andelen pigor av de ogifta mödrarna har således 
minskat för varje period i Linköping, dock är det främst mödrarna av okänd status 
som ökat och av dem kan det mycket väl även finnas pigor. De kvinnor av okänd 
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status är sådana där jag antingen inte kunnat tyda prästens noteringar eller där han 
helt enkelt inte noterat mer än moderns namn.  

Förutom pigorna och mödrarna av okänd status finns en mångfald kvinnor av 
olika social tillhörighet i tabellerna ovan, och ingen av dem kommer i närheten av 
dessa två som dominerar stort.  

 
3.2.2. Faderskap 

45 av 229 fäder är benämnda som kända i födelseboken under perioden 1830-35, 
vilket ger cirka 20 procent. Under kommande period, 1850-55, finns endast 6 pro-
cent omnämnda fäder, 17 av 263 stycken, vilket är en ordentlig minskning. De 
kända fäderna minskar ytterligare till perioden 1870-75 där andelen kända fäder 
var 11 av totalt 249, 4 procent. 1890-95 var andelen 12 av 244, 5 procent. 
 
3.3. Oäkta barn i Vena församling 

Tabell 17 Andelen oäkta barn 1830 – 1835  
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i procent 

1830 85 1 86 1 

1831 105 - 105 0 

1832 93 4 97 4 

1833 96 1 97 1 

1834 108 - 108 0 

1835 96 2 98 2 

Totalt 

1830 - 

1835 

 

583 

 

8 

 

591 

 

1 

Källa: Vena, CI:4, VA 
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Tabell 18 Andelen oäkta barn 1850 – 1855  
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i procent 

1850 127 5 132 4 

1851 146 - 146 0 

1852 116 2 118 2 

1853 143 4 147 3 

1854 147 6 153 4 

1855 154 8 162 5 

To-

talt 

1850 - 

1855 

 

833 

 

25 

 

858 

 

3 

Källa: Vena, CI:5, VA 

 
Tabell 19 Andelen oäkta barn 1870 – 1875  
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i procent 

1870 89 7 96 7 

1871 120 11 131 8 

1872 94 9 103 9 

1873 88 10 98 10 

1874 104 9 113 8 

1875 94 9 103 9 

To-

talt 

1870 - 

1875 

 

589 

 

55 

 

644 

 

9 

Källa: Vena, BI:2, BI:3, VA 
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Tabell 20 Andelen oäkta barn 1890 - 1895 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i procent 

1890 104 6 110 5 

1891 108 6 114 5 

1892 93 10 103 9 

1893 109 3 112 3 

1894 80 5 85 6 

1895 92 6 98 6 

Totalt 

1890 - 

1895 

 

586 

 

36 

 

622 

 

6 

Källa: Vena, CI:6, CI:7, VA 

 

I Vena 1830-35 var andelen oäkta barn minst av alla perioder och församlingar i 
denna undersökning, med endast en procent. Om vi ska jämföra med Hällestad 
församling, som ju också är en församling på en mindre ort, var andelen oäkta barn 
där 5 procent. I Vena föddes inget oäkta barn åren 1831 och 1834, vilket hittills 
inte har hänt i de övriga församlingarna.  

En ökning av oäkta födda barn skedde i Vena för varje period, från 1 till 3 till 
9 procent under de tre första perioderna, men en liten minskning skedde dock till 
den 1890-95, där andelen oäkta barn var 6 procent. 

 
3.3.1. Mödrarnas sociala status 

Nedan visas i tabeller den status som mödrarna till de oäkta barnen hade. 
  
Tabell 21 Mödrarnas sociala ställning i Vena 1830 – 1835  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 7 Änka av okänd status 1 

Källa: Vena, CI:4, VA 

 
Tabell 22 Mödrarnas sociala ställning i Vena 1850 – 1855  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 11 Änka av okänd status 2 

Okänd status 13   

Källa: Vena, CI:5, VA 
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Tabell 23 Mödrarnas sociala ställning i Vena 1870 – 1875  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 50 Änka av okänd status 1 

Lösdriverska 1 Bondedotter 1 

Torpardotter 1 Okänd status 1 

Källa: Vena, BI:2, BI:3, VA 

Tabell 24 Mödrarnas sociala ställning i Vena 1890 - 1895 

Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 31 Änka av okänd status 1 

Hustru till annan man 1 Okänd status  1 

Bondedotter 1   

Källa: Vena, CI:6, CI:7, VA 

 

Vi kan se ovan att pigorna dominerar även i Vena, i alla perioder förutom 1850-
55, där kvinnorna av okänd status dominerar. Sammanlagt var 99 av de 124 ogifta 
mödrarna benämnda i födelseboken som pigor, vilket ger cirka 80 procent.  
 
3.3.2. Faderskap 

Under första perioden förekom ingen känd far i den aktuella födelseboken, under 
andra perioden fanns 3 kända fäder av 26 och för tredje perioden var antalet kända 
fäder 8 av 55. En ökning skedde alltså mellan dessa perioder av andelen kända 
fäder. Dock skedde en minskning till den sista perioden där 1 av 35 fäder till oäkta 
barn var noterad. 
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3.4. Oäkta barn i Växjö församling 

Tabell 25 Andelen oäkta barn 1830 - 1835 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1830 78 13 91 14 

1831 89 14 103 14 

1832 102 8 110 7 

1833 81 15 96 16 

1834 95 12 107 11 

1835 81 16 97 16 

To-

talt 

1830 - 

1835 

 

526 

 

78 

 

604 

 

13 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:3,VA 

 
Tabell 26 Andelen oäkta barn 1850 - 1855 
 Totalt äkta Totalt oäkta  Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1850 68 15 83 18 

1851 69 26 95 27 

1852 67 22 89 25 

1853 58 14 72 19 

1854 74 21 95 22 

1855 60 19 79 24 

To-

talt 

1850 - 

1855 

 

396 

 

117 

 

513 

 

23 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:4,VA 
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Tabell 27 Andelen oäkta barn 1870 - 1875 
 Totalt äkta Totalt oäkta Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1870 98 20 118 17 

1871 96 16 112 14 

1872 99 17 116 15 

1873 107 15 122 12 

1874 101 25 126 20 

1875 100 21 121 17 

To-

talt 

1870 -

1875 

 

601 

 

114 

 

715 

 

16 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:5, C:6,VA 

 

Tabell 28 Andelen oäkta barn 1890 - 1895 
 Totalt äkta Totalt oäkta  Totalt alla Oäkta barn i pro-

cent 

1890 166 22 188 12 

1891 169 13 182 71 

1892 140 21 161 13 

1893 158 15 173 9 

1894 161 28 189 15 

1895 162 24 186 13 

To-

talt 

1890 - 

1895 

 

956 

 

123 

 

1079 

 

11 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:6, C:7, C:8,VA 

 

Andelen oäkta barn ökade i Växjö församling med 10 procentenheter mellan 1830-
35 och 1850-55, från 13 till 23 procent. Detta var Växjös toppnotering, därefter så 
sjönk andelen oäkta barn till 16 procent 1870-75 och 11 procent 1890-95. Här ser 
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vi alltså ytterligare ett exempel på en församling där de oäkta barnen minskat i 
andel. Antalet oäkta barn var dock relativt konstant under de tre sista perioderna, 
men på grund av att det totala antalet födda barn ökat så får vi här en lägre pro-
centsats för varje period.  

I Linköpings domkyrkoförsamling hade vi också en minskning för varje pe-
riod, den stora skillnaden mellan Växjö och Linköping var att i Växjö ökade ande-
len oäkta barn mellan första och andra perioden för att sedan minska, medan an-
delen oäkta barn stod still i Linköping under samma perioder.  

Växjö ligger högre i andelen oäkta födda barn än Vena, som ju också ligger i 
Småland. Skillnaderna minskar dock i de två sista perioderna.  

 
3.4.1. Mödrarnas sociala status 

Nedan visas tabeller över de ogifta kvinnornas sociala status, för Växjö stadsför-
samling.  
 

Tabell 29 Mödrarnas sociala ställning i Växjö 1830 – 1835  
Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga  68 Okänd status 3 

Jungfru 6 Änka av okänd status 2 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:3,VA 

 

Tabell 30 Mödrarnas sociala ställning i Växjö 1850 – 1855  

Moderns sociala status Antal Moderns sociala status Antal 
Piga 101 Änka av okänd status 3 

Jungfru 6 Sömmerska 1 

Okänd status 4 hushållerska 1 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:4,VA 

 

Tabell 31 Mödrarnas sociala ställning i Växjö 1870 – 1875 

Moderns sociala status Antal Moderns sociala statuts Antal 
Piga 105 Mamsell 1 

Änka av okänd status 4 Okänd status 1 

jungfru 2 Helt okänd moder 1 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:5, C:6,VA 
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Tabell 32 Mödrarnas sociala ställning i Växjö 1890 – 1895 
Moderns samhällsstatus Antal Moderns samhällsstatus Antal 
Piga 66 Hustru av okänd samhällsstatus 3 

Hemmadotter 24 Frånskild hustru 2 

Okänd status 9 Fabriksarbeterska 2 

Helt okänd moder 8 Sömmerska 2 

Änka 5 Fröken 1 

Källa: Växjö (stadsförsamling), C:6, C:7, C:8,VA 

 

Även i Växjö dominerar pigorna kraftigt bland mödrarna till oäkta barn födda un-
der de aktuella perioderna. Under sista perioden var även” hemmadotter” en vanlig 
status, vilket troligtvis innebär en kvinna som fortfarande bor hemma hos sina för-
äldrar/förmyndare. Vi kan se att antalet olika statusar bland kvinnorna ökade till 
sista perioden, vilket skulle kunna bero på att prästen blev mer noggrann i sina 
noteringar, eller att kvinnor började skaffa sig egna yrken i större utsträckning, 
som till exempel fabriksarbeterska.  

Totalt under alla perioder var det 340 pigor av 429 mödrar till oäkta barn, vil-
ket ger cirka 79 procent. Minst pigor bland de ogifta mödrarna finner vi under den 
sista perioden, där 54 procent av mödrarna var pigor.  

 
3.4.2. Faderskap 

Väldigt få av fäderna till de oäkta barnen var noterade i födelseboken i Växjö under 
samtliga perioder. Flest var det 1850-55 då 7 av 116 fäder var kända, 6 procent. 
Första perioden fanns endast en känd fader och tredje ingen. Sista perioden, 1890-
95 var 5 fäder noterade i födelseboken som kända föräldrar till de oäkta barnen.  
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4.  Resultatdiskussion 
  
Jag har med denna uppsats försökt ge en bild av 1800-talets ogifta kvinnor och 
deras oäkta barn. Jag har med min undersökning kunnat ge en kvantitativ bild av 
hur många de oäkta barnen var, vilken status deras mödrar hade samt hur många 
av deras fäder som varit noterade i födelseboken. Mitt material har varit de födel-
seböcker som varit aktuella för de olika församlingarna och perioderna som min 
uppsats innefattar.  

För att levandegöra dessa människor har jag också givit en kvalitativ bild, ut-
ifrån tidigare forskning och litteratur, som ett komplement till min egen forskning. 
Detta ger läsaren en bredare bild av de ogifta mödrarna och oäkta barnen, och 
skapar en större förståelse för deras liv och sådant som kan ha påverkat deras livs-
situation. 

 
4.1.  Andelen oäkta barn i församlingarna under de olika 

perioderna 
Nedan jämförs de olika församlingarna fördelat på perioderna som behandlats i 
denna uppsats: 
 
Figur 1 

 
Källa: Resultatet i denna undersökning, se ovan 

 

Vi kan avläsa utifrån figur 1 ovan att Linköpings domkyrkoförsamling är den som 
har legat högst i andelen oäkta födda barn under alla behandlade perioder. Växjö 
stadsförsamling har legat strax under Linköping under alla perioderna, förutom 
med ett större avstånd under perioden 1830-35. Av detta kan vi konstatera att min 
undersökning bekräftar den tidigare forskning som pekat på att andelen oäkta 
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födda barn tenderar att vara större i städer än på landsbygden. Dock motsäger re-
sultaten i undersökningen den hypotes jag har haft om att det skulle ske en ökning 
av antalet oäkta födda barn för varje period. Istället har andelen oäkta barn sjunkit 
i städerna för varje period, med undantag för en ökning i Växjö mellan 1830-35 
och 1850-55, samt ett statiskt tillstånd i antalet oäkta barn i Linköping under 
samma perioder. Däremot har andelen oäkta barn födda på landsbygden, i Hälle-
stad och Vena, ökat för varje period, förutom en minskning i Vena mellan 1870-
75 och 1890-95.  

Församlingarna i Östergötland ligger överlag högre i andelen oäkta födda barn 
än församlingarna i Småland, om man jämför stadsförsamlingarna för sig, och 
landsbygdsförsamlingarna för sig. Det är bara 1870-75 som Vena ligger något 
högre än Hällestad i andelen utom äktenskapet gjorda barn. Vad detta kan bero på 
är svårt att säga, det skulle kunna vara så att synen på ogifta mödrar och deras barn 
var något tolerantare i Östergötland, vilket gjorde fenomenet något vanligare där. 

Skillnaderna mellan de olika församlingarna var större under den första be-
handlade perioden än under den sista. Då, som sagt, andelen oäkta födda barn har 
sjunkit i stadsförsamlingarna, och landsbygdsförsamlingarna istället har ökat så 
har en utjämning skett och alla församlingarna ligger relativt nära varandra under 
åren 1890-95. Det skiljer fortfarande 7 procentenheter mellan Linköping, som lig-
ger högst, och Vena, som ligger lägst, så skillnader finns fortarande, men de var 
mycket tydligare i början av 1800-talet. 

  
4.1.1.  Högre andel oäkta barn i städerna 

Den högre andel oäkta barn i städerna som förekommer i min undersökning stäm-
mer väl överens med vad tidigare forskning säger. Enligt denna skulle andelen 
oäkta barn vara cirka gem gånger så stor i städerna jämfört med landsbygden, i 
min undersökning stämmer detta ganska väl under de två första perioderna, medan 
under de två sista är skillnaden inte alls lika stor. 

Att andelen oäkta barn var högre i städerna skulle till exempel kunna bero på 
att en del män och kvinnor levde tillsammans utan att ingå äktenskap, vad som i 
forskningen kallats ”Stockholmsäktenskap”. Det troliga är dock att de barnen i så 
fall skulle ha en fader som var omnämnd i födelseboken. Möjligen skulle en del 
av de oäkta barnen med en känd far kunna vara barn till föräldrar i ”Stockholms-
äktenskap”.  

Att det under de första perioderna är så stor andel oäkta barn födda i städerna 
kan också bero på det stora kvinnoöverskott som ofta förekom i städer under 1800-
talets första halva, eftersom det inte fanns makar till alla kvinnor200. Men då kvin-
nor, likväl som män, ofta självklart hade behov av både social och sexuell kontakt, 

200 Håkansson, s 110 
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så är det inte konstigt att oäkta barn blev till i större utsträckning vid ett kvinnoö-
verskott. Också det faktum att de flesta ogifta kvinnor antagligen sökte en make, 
kunde göra att trolovningar infriades och ibland också bröts trots att en sexuell 
relation redan inletts.  

Att det föddes en större andel oäkta barn i städerna kan givetvis också bero på 
att man i städerna bodde tätare varandra än på landsbygden och därför träffade mer 
människor. Chansen är antagligen större att ha fler, kanske kortvariga, sexuella 
förbindelser om man har en större social variation i ens omgivning. Eftersom så 
kallade ”Stockholmsäktenskap” existerade mer i städerna så kan man också anta 
att sex utan äktenskap var mer accepterat i städerna.  

 
4.1.2.  Den totala andelen oäkta födda barn under perioderna 

Om vi sammanställer den totala andelen oäkta barn i denna undersökning så får vi 
fram följande: 
 
Figur 2 

 

Källa: Resultatet i denna undersökning, se ovan 

 

Ovan kan vi se att andelen oäkta barn i de behandlade församlingarna och under 
de aktuella perioderna sjunkit för varje period, förutom mellan de första, där ande-
len steg med två procentenheter. Här förkastas alltså min hypotes angående att 
andelen oäkta barn skulle öka för varje tidsperiod, vilket var min utgångspunkt. 
Antalet barn födda utom äktenskapet har dock ökat för varje period som tabellen 
nedan visar. Det intressanta i denna uppsats är dock andelen oäkta barn utifrån det 
totala antalet födda barn under perioderna.  
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Tabell 33 

 

 

 

 

 

 
 

 
Enligt tidigare forskning ska andelen oäkta barn öka ganska stadigt under hela 
1800-talet201. Det är då extra intressant att detta inte är fallet i min undersökning. 
Dock förekommer det, enligt tidigare studier, stora geografiska variationer. Hade 
mitt underlag för undersökningen varit större så finns möjligheten att resultatet 
hade blivit annorlunda. Möjligheten finns också att de präster, som fört anteck-
ningarna i de födelseböcker jag använt mig av i denna undersökning, kan ha blivit 
mer liberala ju längre fram i 1800-talet vi kommer. Kanske blev prästerna mer 
toleranta vad gäller de fall där föräldrarna sedan gifte sig, eller var trolovade, och 
därför inte benämnde barnet som oäkta. Detta hade jag givetvis kunnat undersöka 
vidare om jag hade undersökt giftermålsdatum för alla föräldrar i födelseböckerna 
och sedan jämfört dem med barnens födelsedatum. Det är troligt att många fler 
barn än de som står som oäkta i födelseböckerna är gjorda innan äktenskap mellan 
föräldrarna fullbordats. Håkansson säger till exempel att i hennes studie över 
Torfteryd och Åtvid hade 43 respektive 47 procent startat sina äktenskap innan 
vigseln och blivit gravida som ett resultat av det202. Håkansson har här jämfört 
vigseldatum och födelsedatum av det första gemensamma barnet. De barn som i 
min studie benämns som oäkta är antagligen främst de som fötts innan äktenskapet, 
inte gjorts innan äktenskapet.  

4.1.2.1. Tankar kring andelen oäkta barn i jämförelse med tidigare forskning 

Den sammanlagda andelen oäkta barn i min undersökning kan ses i Figur 2/tabell 
33 ovan. Procentsatsen som där visas är i kronologisk ordning: 13 procent, 15 pro-
cent, 13 procent samt 11 procent. Vi kan jämföra detta Sigrid Håkanssons avhand-
ling, där hon uppvisar ett diagram som visar andelen utomäktenskapligt födda barn 
i hela landet, för de perioder som jag behandlar i min undersökning. Den totala 
andelen oäkta barn är där: 5 procent, 7 procent, 8,5 procent och 9 procent203. Mina 
siffror ligger högre än dessa under varje period, men Håkanssons studie handlar 
också om att andelen oäkta barn alltid, under 1800-talet, låg högre i Östsverige än 

201 http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_05.pdf , s 76 
202 Håkansson, s 152 
203 Håkansson, s 16 

Årtal Totalt födda 

barn 

Totalt oäkta 

födda barn 

Procent 

1830-35 2776 354 13 % 

1850-55 3170 463 15 % 

1870-75 3808 499 13 % 

1890-95 4501 480 11 % 
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i Västsverige. De områden som jag behandlar i min undersökning är ju Östergöt-
land och Småland, som ligger i östra Sverige.  Siffrorna som hon i samma diagram 
visar upp specifikt för Östsverige är följande, cirka: 6,5 procent, 9 procent, 10 pro-
cent samt 10 procent. Fortfarande ligger dock mina resultat högre än dessa. Dia-
grammet nedan visar ett förtydligande av skillnaderna mellan min egen undersök-
ning och den som redovisas i Håkanssons inledande avsnitt till hennes avhandling.  
 
Figur 3 

 
Källa: Resultatet i denna undersökning, se ovan, samt Håkansson, s 16 

 

En trolig orsak till den högre andelen oäkta barn i min studie är att jag i min under-
sökning har med lika många städer som landsbygdsförsamlingar. Men då det före-
kom väldigt många fler landsbygdsförsamlingar än stadsförsamlingar i Sverige un-
der perioden blir den totala andelen oäkta barn i min undersökning högre än den 
som redovisas från Håkanssons avhandling i Figur 3 ovan.  

Diagrammet i Håkanssons avhandling visar på en tydlig ökning av antalet ut-
omäktenskapligt födda barn under 1800-talets gång. Detta medan min egen under-
sökning tvärtom visat en minskning av andelen oäkta barn under 1850-1895. Även 
om nedgången i min undersökning endast ligger på några få procentenheter tycker 
jag ändå att det är ett av de viktigare resultaten som redovisas i min uppsats, just 
för att den går emot annan forskning som jag har tagit del av.  

Det kan vara så att det inte är andelen oäkta barn under sista perioden som är 
särskilt liten i städerna i min undersökning, det kan istället vara så att det är den 
höga andelen under de första perioderna som bör uppmärksammas. Eftersom det 
är här som skillnaden mellan min undersökning och den i Håkanssons bok är som 
störst är det kanske här fokus bör ligga. Jag kan dock inte säga särskilt mycket om 
anledningarna till denna tydliga avvikelse utan att först veta mer om dessa två stä-
der. Detta är dock ingenting som jag, på grund av tidsramen, här har kunnat för-
djupa mig i.  
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Mitt undersökningsområde är relativt litet och lokala skillnader är en trolig 
orsak till den avvikande höga andelen oäkta barn under de första perioderna, samt 
minskningen i andelen oäkta barn totalt. Artaeus skriver om industrialiseringen 
som en orsak till en ökning av andelen oäkta barn, således borde ju denna andel ha 
ökat i städerna, istället för att minska. Det skulle kunna tänkas att det skett en viss 
förskjutning i vad ett oäkta barn innebär under 1800-talet, som nämnts ovan, att 
vissa präster under det tidiga 1800-talet kallade barn födda mindre än 9 månader 
efter vigseln som oäkta. Detta medan allt fler präster under 1800-talets senare del 
kanske endast benämner de barn som är födda innan vigseln ägt rum. Detta skulle 
kunna förklara varför andelen oäkta barn sjunker i Linköping och Växjö, att präs-
terna helt enkelt hade en tolerantare syn på sex före äktenskapet kontra äkthetssy-
nen av barnen. Då Håkansson studerar fenomenet mer ingående och kollar vigsel-
datum för föräldrarna, samt födelsedatum för det oäkta barnet, undviker hon detta 
problem. Jag behöver i min undersökning förlita mig på prästernas noteringar. 

 
4.2. Mödrarnas sociala status 
Under alla perioder i alla församlingar är det pigorna som dominerat bland möd-
rarna till de oäkta barnen i denna undersökning. De har utgjort över 50 procent, 
utom i Vena 1850-55, där procentsatsen var 44 för pigor. Diagrammet nedan visar 
andelen pigor i förhållande till det totala antalet ogifta mödrar sammanlagt för alla 
församlingarna under de olika perioderna: 
 
Figur 4 

 
Källa: Resultatet i denna undersökning, se ovan 

 

Första och andra perioden var det 84 procent pigor bland de ogifta mödrarna, tredje 
perioden 79 och sista perioden 58 procent. Således har andelen pigor stått still eller 
minskat för varje behandlad period, men har ändå hela tiden varit den dominerande 
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gruppen bland dessa mödrar. Det bortfall som finns, i form av de mödrar där sta-
tusen inte varit antecknad eller helt läsbar, skulle naturligtvis kunna påverka detta 
resultat. Till exempel var det en majoritet mödrar av okänd status i Vena 1850-55, 
dock motsvarar detta endast 13 stycken av mödrarna då Vena hade en relativt låg 
andel oäkta barn under den perioden.  

Att så pass många mödrar till oäkta barn var just pigor stämmer väl överens 
med den litteratur och tidigare forskning jag har tagit del av, som säger att mödrar 
till oäkta barn ofta tillhörde de lägre samhällsskikten204. Jag kan dock inte uttala 
mig angående om mitt resultat av andelen pigor bland mödrarna verkligen är högt. 
För att kunna göra det skulle jag behöva veta statusen på alla mödrar som fött barn 
i de olika församlingarna under de aktuella perioderna. Det skulle kunna vara så 
att en majoritet av alla mödrar som fött barn under dessa perioder i dessa försam-
lingar är pigor, och då skulle inte mitt resultat vara särskilt märkvärdigt. Att jag 
inte har undersökt alla mödrars sociala status beror helt enkelt på att det skulle ha 
krävt väldigt stort arbete. Jag skulle dock tro att det är en större andel av de ogifta 
mödrarna som är pigor, än bland de gifta mödrarna, vilket också var fallet i Artaeus 
studie. 

Om vi nu utgår ifrån min hypotes att det är större andel pigor som får utom-
äktenskapliga barn, än andra grupper, än vad som är fallet för gifta kvinnor, är det 
ju också intressant att resonera kring vad detta kan bero på. En anledning kan gi-
vetvis vara att pigan kom väldigt nära sitt värdfolk, och också hamnade i en bero-
endeställning till dem. Det kunde finnas män i familjen där pigan arbetade som 
utnyttjade henne sexuellt, och på grund av denna rådande beroendeställning 
kanske pigan inte ville/vågade neka mannen sex205. Om kvinnan var i stort behov 
av att få behålla sitt arbete kan det tänkas att hon ställde upp för att inte mista sin 
ofta välbehövliga inkomst. Rena våldtäkter kan också vara en orsak till att pigor 
födde oäkta barn. Det är dock troligt att det också var vanligt att det förekom sex-
uella förbindelser mellan pigor och män i deras omgivning, där pigan själv var 
villig, fall där pigan helt enkelt hade en ”affär”/sexuell relation med en man. Även 
fall där pigan var trolovad, men där äktenskap senare uteblev, förekommer antag-
ligen.  

 
4.3. Fäderna till de oäkta barnen 
Det faktum att det är så pass få oäkta barn som har en noterad fader i födelseboken 
anser jag bör uppmärksammas ytterligare. Nedan följer ett förtydligande diagram: 

204 Håkansson, s 220, Artaeus, s 117 – 118  
205 Artaeus, s 130-131 
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Figur 5 

 
Källa: Resultatet i denna undersökning, se ovan 

Ovan visas det sammanlagda resultatet för alla perioderna för de olika församling-
arna. Störst andel kända fäder hade Hällestad församling med 12 procent, Vena 
hade 10 procent, Linköping 9 procent och Växjö 3 procent. Fäderna till de oäkta 
barnen var alltså dokumenterade i något större utsträckning i landsbygdsförsam-
lingarna, än i stadsförsamlingarna, även om skillnaden är marginell. Sammanlagt 
för alla församlingarna ligger procentsatsen på drygt 8 procent. Om vi jämför detta 
med Sigrid Håkanssons studie, där 12 procent av fäderna till oäkta barn fanns no-
terade i födelseboken för perioden 1751 – 1850, ligger mitt resultat något lägre. 
Tidsperioden är dock inte riktigt densamma, vilket kan bidra till den skillnad som 
här finns mellan våra studier.  

Troligtvis var dock inte läget i verkligheten så ”illa” som det ser ut i diagram-
met ovan, fäderna var ofta kända av både modern, fadern och omgivningen, även 
om de inte var noterade i födelseboken206. Man kan fråga sig varför det ser ut som 
det gör, varför är inte fäderna till barnen noterade i födelseböckerna i större ut-
sträckning? En teori är att man ville spara på fädernas anseende, eller snarare att 
fäderna själva inte ville tappa i anseende. Man kunde inte heller lika lätt bevisa att 
en man fått ett oäkta barn, så som man kunde i kvinnornas fall som faktiskt födde 
barnen207. Jag tror även att det bottnar mycket i det faktum att det är kvinnan som 
historiskt ses som ansvarig för hem och barn. Hirdman skriver också om detta sin 
bok, att kvinnan under den här tiden formades till sin uppgift att föda och upp-
föda208. Att föda barn och uppfostra dem var kvinnans uppgift, vilket gjorde att 
mannen blev något friställd detta ansvar, vilket delvis kan förklara varför de inte 
så ofta omnämns i födelseböckerna hos de oäkta barnen.  

206 Håkansson, s 84 
207 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf 
208 Hirdman, s 37- 38 
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Hirdman menar också att kunskapen om båda könens lika inblandning i skap-
andet av ett nytt barn var allmänt känt först i slutet på 1800-talet209. Två teorier om 
barnets tillkomst förekom dessförinnan; den där kvinnan redan innan hade i sig ett 
förutbestämt antal barn och mannen bara knuffade på processen, och den där man-
nens spermie förde med sig livet och kvinnans livmoder endast var en sorts förva-
ring där barnet kunde växa. Den sistnämnda ska enligt Hirdman ha varit den van-
ligaste, och då ter det sig konstigt för mig, att männen inte i större utsträckning 
ville ta tillvara på det som deras egen säd skapat, och ta ansvar för de barn som de 
genererat, äkta som oäkta. Man kan tolka denna teori som att barnet egentligen 
mest tillhör mannen, då kvinnan endast fungerar som förvaring. Hirdman skriver 
dock vidare att kvinnans biologi, det köttsliga, kroppsliga är det som legitimerar 
kvinnans sociala status som underordnad mannen210. Att hon föder barn gör det 
naturligt att hon ska vara hemma och ta hand om dem och fostra dem. 

Hirdman skriver också, i sin bok, att kvinnans roll var att ta hand om barnen 
och att det ofta var otänkbart för en man att göra kvinnosysslor, om det inte vore 
så att han var ensam utan någon kvinna i hushållet211. Detta kan givetvis vara ett 
avgörande faktum när det gäller att fäderna inte själva tog hand om deras oäkta 
barn, men det förklarar dock inte varför de inte åtminstone stod noterade i födel-
seboken som fader.  

Att männen ville undvika faderskap till oäkta barn före 1864 är dock inte sär-
skilt konstigt, då det var olagligt att ha sex före äktenskapet, och de antagligen ville 
undvika straff212. Då anseende under denna tid var väldigt viktigt, och ett barn fött 
utom äktenskapet kunde skada detta anseende, är det inte så konstigt att många 
män försökte undvika att ett faderskap till ett oäkta barn blev allmänt känt. Anse-
ende är självklart viktigt för många än idag, men med den skillnaden att barn födda 
utom äktenskapet numera inte längre anses som en skandal, utan snarare blivit en 
norm i dagens samhälle. Under 1990-talet hade hälften av alla födda barn en ogift 
mamma, alla dessa var dock inte ensamstående utan endast 5 – 10 procent av bar-
nen hade en ensamstående mor213.  

Fäderna fick ofta dock bistå med ekonomiskt stöd till modern och det oäkta 
barnet. Detta kunde tilldömas av domstol eller ske som en överenskommelse mel-
lan parterna utan rättens inblandning214. I de fall där fadern är ”okänd” har parterna 
troligtvis inte behandlat detta via rätten. 

 

209 Hirdman, s 80 
210 Hirdman, s 81-82 
211 Hirdman, s 68 
212 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf 
213 http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_05.pdf  
214 http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Fader%20ok%c3%a4nd.pdf 
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4.4. Genusperspektivet 
Enligt Rousseau skulle 1800-talets kvinna vara en ömtålig, god, religiös, blyg per-
son vars fokus skulle vara att avla och omvårda barn215. Hirdman tar upp två grund-
läggande genusrelationer mellan man och kvinna som båda grundar sig på idén ”A 
– icke A”, det vill säga kvinnan som inte är man216. Hon har konstruerat två formler 
utifrån denna, ”A – a” samt ”A – B”, dessa redogörs för mer ingående under teo-
riavsnittet i uppsatsen. Rousseaus idealkvinna tyder på en A – B relation, där kvin-
nan inte bara står lägre än mannen, utan också är annorlunda än mannen.  

Jag vill här diskutera genus betydelse för min egen undersökning. Det faktum 
att så få män är officiellt kända (noterade i födelseboken) anser jag tyder på att de 
inte hade en särskilt stor del i barnens vardagliga liv. Detta i sin tur kan bero på 
den norm som Yvonne Hirdman tar upp, som sa att män inte ska göra kvinnosaker, 
att A inte ska/bör/vill bli a217. Och eftersom en man inte skulle göra kvinnosaker, 
som till exempel omvårda barn, blev delad vårdnad av barnet vanligen inte aktuellt. 
Därför blev det antagligen inte lika viktigt som idag att fadern anger sig officiellt, 
då han inte sökte lika rättigheter om barnet. Också det faktum att kvinnor fram till 
1863 var lagligt sett omyndiga tyder på att man såg på kvinnan som lägre stående 
och underordnad mannen, liksom den relation som beskrivs i ”A – a”-formeln. Att 
endast kvinnan, och inte mannen, ”kunde” omvårda barnen tyder också på en ”A 
– B” relation, att kvinnan hade vissa egenskaper som mannen inte hade, att olikhet 
förekom. 

 
4.5. Sammanfattande slutsats 
Jag kan inte förkasta tidigare forskning som säger att andelen oäkta barn ökade i 
Sverige relativt stadigt under hela 1800-talet, då min undersökning är alldeles för 
begränsad för detta. Jag kan dock tillföra, som också tidigare forskning säger, att 
det råder en stor variation inom landet. Växjö stadsförsamling och Linköpings 
domkyrkoförsamling är två församlingar som avviker från normen och istället har 
en sjunkande andel oäkta barn under 1800-talets gång.  

Vad gäller statusen på de mödrar som födde oäkta barn, bekräftar min under-
sökning den rådande bilden att det främst är kvinnor av lägre samhällsskikt som 
föder oäkta barn, och att mödrarna ofta är pigor. Jag kan dock inte säga om andelen 
pigor i min undersökning är stor i förhållande till den totala andelen mödrar som 
födde barn under perioderna.  

Angående fäderna så bekräftar min undersökning att det är en väldigt liten 
andel av dem som är omnämnda i födelseboken. Denna andel var dock ganska 

215 Hirdman, s 37 
216 Hirdman, s 26 
217 Hirdman, s 53 
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mycket lägre än vad jag själv initialt trodde, min gissning var att andelen skulle 
ligga på straxt under hälften av fäderna och öka något för varje period. 

Hur synen på ogifta mödrar och oäkta barn har förändrats under 1800-talet har 
jag redogjort för under tidigare forskning. Den säger att synen på dem faktiskt till 
viss del har förändrats under 1800-talets gång, vilket till exempel den lagändring 
som genomfördes 1864 visar, som säger att det då inte längre var olagligt med 
lönskaläge, alltså sexuella relationer före äktenskapet. Också det faktum att ande-
len oäkta barn ökade under perioden, åtminstone enligt tidigare forskning, visar en 
allt större acceptans av fenomenet. Dock var sex före äktenskapet och födelsen av 
oäkta barn någonting som under hela 1800-talet mer eller mindre fördömdes, både 
av staten, samhället och kyrkan. 

 
4.6. Framtida forskning 
Om ytterligare forskning skulle bedrivas för att komplettera den undersökning som 
jag redovisat i denna uppsats finns det några viktiga områden att angripa. För det 
första skulle en mer ingående undersökning om den sociala statusen på alla de 
mödrar som födde barn i de behandlade församlingarna och perioderna behöva 
genomföras. Detta för att kunna uttala med större säkerhet att andelen pigor bland 
de ogifta mödrarna i undersökningen verkligen är högt, hur många pigor fanns 
bland de gifta mödrarna? 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka faktorer kring den höga andelen 
oäkta barn i städerna under första halvan av 1800-talet i min undersökning. Vad är 
det med Linköping och Växjö som gör att andelen oäkta barn där blir så väldigt 
hög? Är det så att dessa städer utmärker sig, eller ligger städerna ungefär på denna 
nivå, men att den totala andelen oäkta barn blir mindre, nationellt sett, i och med 
att en stor majoritet av befolkningen fortfarande bodde på landsbygden? 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur många av de ogifta mödrarna 
som var hemmaboende hos sin familj, samt hur många och vilka som hade eget 
hushåll. Då kvinnan under stor del av den behandlade tiden var lagligt omyndig 
borde hon ha haft en förmyndare som var ansvarig för henne, till exempel hennes 
far.  
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