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Abstract
A study of crime - female criminality in the parish of Askeryd, Småland 1825-30

This essay focuses on crime history and gender. It is a study of female crimes 
in the beginning of the 19th century in a small parish (Askeryd Socken) in 
Småland in the south part of Sweden. The method I have used is to study the 
records of Municipal Court regarding the citizens of the parish of Askeryd. I 
have then tried to find out whether the female offenders have been treated 
different than the male offenders, if there is a certain kind of gender-related 
crimes and in those cases where comparison is possible, I have examined if the 
females are treated in a lighter way. (”female discount”), or if they were treated 
as mentally unstable.
The essay shows that in this particular parish during the years 1825 to 1830, 
female offenders were not treated in a lighter manner. There were certain 
gender-related crimes, which women were more exposed to than men, but 
women offenders were not treated as mentally disturbed.
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1. Inledning
Jag har valt att ägna min uppsats åt brottshistoria, med betoning på 
genusfrågan. Domböcker är, tillsammans med bl a bouppteckningar och 
kyrkoböcker, en del av den svenska historieskatten i vilken man kan få en god 
uppfattning om hur livet såg ut för människor förr.
Män är, och har varit, överrepresenterade vad gäller brottslighet i allmänhet och 
våldsbrott i synnerhet, genom historien. Kvinnor är inte sällan offren. Men 
kvinnliga brottslingar existerar. Genom historien har dock synen på kvinnlig 
brottslighet ofta varit att den är något abnormt. 
Frances Heidensohn, professor i sociologi, gör i sin bok Women and Crime 
(1996) en historisk genomgång av brottsstudiet och visar bl a hur kvinnlig 
brottslighet har betraktats som ett varnande exempel på vad som händer när 
inte kvinnor håller sig inom sin ”bestämda sfär” (d v s hemmet).1  Och hur myten 
om kvinnans dubbla natur var vanlig förr (Madonna/Magdalena). Men även i 
modern tid visar det sig att många av dessa ”myter” lever vidare. 
Hur kunde det då se ut i början av 1800-talet på landsbygden i Småland? Jag 
har valt att göra en fallstudie, ett nedslag i en Häradsdomstol i Norra Vedbo, för 
att få en glimt av vilka brott som kvinnor ställdes inför rätta för. Fanns det 
speciellt könsrelaterade brott, och vilka var de i så fall? Och hur (be)dömdes de 
åtalade kvinnorna, var straffskalan densamma för kvinnor och män? 

2. Tidigare forskning och avgränsningar
2.1 Forskningsläget
2.1.1 Kriminologisk/sociologisk forskning
Kvinnlig brottslighet har historiskt sett varit ett försummat forskningsområde. 
Närmast obefintligt fram till början på 1970-talet. En av de första att forska 
omkring denna fråga, utifrån ett kvinnligt feministiskt perspektiv, var den 
brittiska kriminologen Carol Smart i och med sin bok Women, crime and 
criminologi (1976). Där slog hon fast, med hänvisning till den tidigare bristfälliga 
forskningen, att antingen ignorerades kvinnlig brottslighet fullständigt eller så 
behandlades kvinnlig brottslighet som något skilt från all annan brottslighet. 
Man hade, enligt Smart, utgått ifrån att det fanns givna, tydliga, skillnader 
mellan män och kvinnor i temperament, förmåga och förutsättningar, och utifrån 
det försökt förstå kvinnlig brottslighet. Det man oftast kommit fram till, eftersom 
man ansett att kvinnor är konstituerade på ett visst sätt, med vissa givna 
betéenden och roller, var att kvinnliga brottslingar haft en betéendestörning.2 En 
diskriminerande slutsats som Carol Smart reagerar starkt emot.

1   Heidensohn, Frances. kap 5 ”Images of deviant women”
2   Smart, Carol s.175
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En annan person som ägnat sig åt feministisk forskning inom området är 
australiensiskan Ngaire Naffine, som i sin studie Feminism and Criminology 
(1997) försöker lyfta in gender-frågan i synen på både kvinnlig och manlig 
brottslighet. Köns-skillnaderna är den enskilt största variabeln när det handlar 
om brottsforskningen. Hur kommer det sig då, frågar sig Naffine, att gender-
frågan är så eftersatt? Eftersom forskningen så kraftigt präglats av mäns 
perspektiv så har mycket fått ett ”manligt” perspektiv. Kvinnans roll och karaktär 
har formats utifrån mannens, d v s det som inte anses vara ”manligt” är per 
automatik ”kvinnligt”. Därför behövs ett kritiskt förhållningssätt i mötet med 
dessa konstruerade könsbestämmelser, menar Naffine. Beteckningen 
man/kvinna förändras nämligen över tid.

Francis Heidensohn, som jag hänvisat till i min inledning, menar att ingen 
kriminolog som ingnorerar köns-skillnaderna kan tas på allvar. Skillnaden, vad 
gäller brottslighet, mellan män och kvinnor är för stor för det. Heidensohn visar 
också hur rättssystemet har varit i händerna på män, vilket satt sin prägel och 
delvis fört vidare ett sexistiskt perspektiv.3 
En annan forskare som ägnat sig åt frågan är Meda Chesney-Lind, professor i 
sociologi vid University of Hawaii, som tillsammans med Lisa Pasko skrivit The 
Female Offender - Girls, Women and Crime. (2003) Författarna tittar närmare 
på kvinnorna själva, på brotten och straffen, d v s rättssystemet. De slår fast i 
sin undersökning att fler än hälften av de unga kvinnor som hamnar i fängsligt 
förvar, själva har utsatts för olika sorters våld eller sexuellt utnyttjande i unga år. 
Författarna, som finns i en amerikansk kontext, efterfrågar en könsbaserad teori 
för att kunna visa på skillnaderna mellan kvinnlig och manlig kriminalitet.4

Brottsteorier gällande ungdomar har närmast ignorerat flickor. Jämställdhet i 
straffbedömningen kan därför vara högst orättvis eftersom man utgår ifrån en 
manlig standard.5 Författarna menar att hela rättssystemet är byggt utifrån en 
manlig utgångspunkt, kvinnorna stängs helt enkelt in på en ”manlig” institution.6

En svensk forskning jag tagit del av är Marja Walldéns, professor i sociologi, 
utredning om kvinnlig brottslighet som gjordes på uppdrag av 
Brottsförebyggande Rådet och gavs ut 2000 - Kvinnor och brott - en 
sammanfattning av tre rapporter om kvinnlig brottslighet. Även om hennes 
forskning inriktar sig på några decennier i slutet av 1900-talet så ger hon också 
ett lite längre historiskt perspektiv, och visar att den kvinnliga brottsligheten varit 
relativt konstant de senaste 150 åren. ”Den enskilda faktor som återkommer 
med särskild regelbundenhet såväl i vetenskaplig litteratur som i den allmänna 
debatten är just skillnaden i könsrollsinnehåll.”7 En skillnad som Walldén lyfter 
fram är att mäns våld i högre grad är instrumentellt, som ett medel att uppnå ett 
mål, medan kvinnors våld snarare är expressivt, ett uttryck för starka känslor. 

3   Heidensohn, Frances, Kap 3 ”Women and justice”
4   Chesney Lind, Meda/Pasko, Lisa. s. 30
5   Ibid, s.158
6   Ibid, s.88
7   Walldén, Marja. s.39
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Johannes Knutsson som gav ett historiskt perspektiv på frågan vid en 
föreläsning vid BRÅ:s konferens i april 1989, slog fast att under tidsperioden 
1857-1975 hade inte kvinnlig brottslighet förändrats märkbart. Hor och 
äktenskapsbrott försvann visserligen ur strafflagen under senare delen av 1800-
talet vilket påverkade statistiken (färre åtalade). Det fanns också en förväntan i 
början av 1900-talet att kvinnoemancipationen skulle leda till högre grad av 
kvinnlig kriminalitet, men så blev inte fallet. I ett längre perspektiv har siffran 
legat konstant under 20%.8 En siffra från 1989 är att ca 12% av alla brott som 
klaras upp är kvinnlig brottslighet, enligt Torbjörn Israelsson som talade vid 
samma BRÅ-konferens9. Det har dock skett en ökning av kriminalitet bland 
flickor och unga kvinnor de senaste åren, men något tydligt trendbrott ska det 
inte uppfattas som.

2.1.2 Historisk forskning
När det gäller historisk forskning har jag tittat på två olika arbeten som tar upp 
svenska perspektiv. En artikel av rättshistorikern Hans Andersson (1995)10, som 
studerat kvinnlig brottslighet i stormaktstidens Stockholm, d v s tidigt 1700-tal. 
Under en period på 1710-talet finns här registrerat den högsta siffra någonsin 
vad gäller andelen dömda kvinnor, nämligen 70%! Anderssons artikel är ett 
försök till analys av orsakerna till den starka uppgången. Ett underskott av män 
samt många ensamstående fattiga kvinnor som tvingades till stöld och 
prostitution, är några orsaker. Men Andersson slår också fast att anledningen till 
att så många fler kvinnor än män dömdes i sedlighetsbrott enbart kan förklaras 
med hänvisning till en sexistisk rättspraxis. Undersökningen gäller dock 
stadsmiljö, vilket skiljer sig markant från småländsk landsbygd (som min 
uppsats berör).

Den andra forskningen, Gudrun Anderssons Tingets kvinnor och män – Genus 
som norm och strategi under 1600-tal och 1700-tal, handlar just om 
genusbegreppet inom rättsväsendet. GA har hämtat sitt källmaterial från Askers 
Härad i Närke, under tre olika tisdperioder mellan 1645 och 1725, och jämför 
frekvensen av kvinnlig och manlig brottslighet i text och tabellform. Visserligen 
behandlar undersökningen en tidsperiod som inföll ca 100 år före den period jag 
riktar in mig på, men det har troligen inte skett några stora förändringar inom 
Häradsrätten, speciellt inte på landsbygden. Möjligen några nya Kungliga 
Förordningar kopplade till Missgärningsbalken, men likheterna är troligtvis 
relativt stora. Ett perspektiv som jag vill ha med mig i min egen studie av 
källmaterialet är, att som Andersson säger: ”Istället för att se domboken som ett 
dokument som avspeglar verkligheten bör domboken betraktas som en text.”11 

D v s materialet som finns är inte nedskrivet i ett socialt, kulturellt, eller politiskt 
vakuum, utan är präglat av det sammanhang och den tid det tillkommit i. 

8 Knutsson, Johannes  ”Kvinnor och brott i ett historiskt perspektiv” i Wiklund, Gunilla (red), 
Kvinnor och brott, , Stockholm : Brottsförebyggande rådet : 1990

9 Israelsson Torbjörn, ”Vad visar statistiken om kvinnor och brott” i Wiklund, Gunilla (red), 
Kvinnor och brott, , Stockholm : Brottsförebyggande rådet : 1990

10 se referenslitteratur punkt 9.2 
11    Andersson, Gudrun. s.48
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2.2 Avgränsningar samt källmaterial 
2.2.1 Avgränsningar
Jag har avgränsat min forskning till fem års domssagor, från 1825-1830, 
gällande invånare i Askeryds socken på Småländska höglandet. Askeryds 
socken tillhörde Norra Vedbo Härad och gränsade bl.a till Södra Vedbo Härad i 
söder och Göstrings härad i norr (därav några domssagor också från dessa 
häradsting). Brottsligheten har ju en oförmåga att hålla sig inom givna gränser. 
Jag har inte gått vidare när domen överklagats, eftersom min undersökning 
enbart handlar om hur dessa kvinnor behandlades i Häradsrätten. Min 
avgränsning blev naturlig i och med att det material jag har jobbat med är en 
avskrift från domböckerna med fokus på just Askeryds-bor.
I min statistik (se punkt 6.1) har jag tagit med alla brottsåtalade, d v s  de som 
kallats inför rätta. I min undersökning av kvinnliga brottslingar har jag, förståeligt 
nog, endast tagit med åtal som lett till fällande dom, förutom ett undantag 
(självmord). Misstanke om brott har alltså inte varit nog. Därav ett större antal 
kvinnor i statistiken än i min undersökning.

2.2.2 Källmaterial
Källmaterialet består av utdrag främst ur Norra Vedbo Härads Dombok, samt 
Södra Vedbo Härads Dombok och Göstrings Härads Dombok. Södra Vedbo 
Härad gränsade till Norra Vedbo från söder och Göstrings Härad från norr. 
Vissa av åtalen gällde också i angränsande härad. 
Materialet är koncentrerat till åtal gällande invånare i Askeryds Socken, idag 
beläget öster om tätorten Aneby på Småländska Höglandet, och gäller tiden 
från hösttinget 1825 till hösttinget 1830. Materialet finns samlat i avskrifter på 
Aneby Folkbibliotek, nedtecknat från microfilm av Sigvard Claesson under slutet 
av 1990-talet och fram till 2001. Askeryd är hans hemtrakter, men pga ålder har 
han fått flytta från sin stuga Brohemmet till lägenhet i Eksjö. 
Det jag väljer att fokusera på i källmaterialet är alltså de åtal och domar där 
kvinnor finns inblandade och är ställda till svars.

2.2.3 Representativitet
Det är förstås inte möjligt att utläsa någon representativitet för tidigt 1800-tal i 
Sverige, utifrån uppgifter från en enstaka häradsdomstol. Det fanns drygt 30 
härad bara i Småland, och urvalet är i detta fall till och med ännu mer 
specificerat, då uppgifterna handlar om just de individer som bodde inom 
Askeryds Socken i Norra Vedbo Härad. Norra Vedbo Härad bestod av följande 
socknar: Adelöv, Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Linderås, 
Lommaryd, Marbäck, Säby och Vireda.12 Jag väljer dock att i min slutsats 
resonera omkring möjliga generaliseringar.

12    Källa: Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings (JBGF) hemsida 
http://www.jbgf.se/harader/norravedbo.htm 
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3. Syfte och frågeställning
3.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie, ett stickprov i svensk historia, 
och närmare studera de åtal under åren 1825-1830, vid Norra Vedbo 
Häradsdomstol, där kvinnor hemmahörande i Askeryds socken var inblandade, 
för att se om just dessa brott var speciellt könsrelaterade, om de kvinnliga 
brottslingarna behandlades som varande betéendestörda, och om straffen var 
desamma för kvinnor och män. 

3.2 Frågeställning
Kan man, genom att studera domssagor från Norra Vedbo Häradsdomstol 
under den givna perioden, utläsa om det där och då  fanns speciellt 
könsrelaterade brott, och vilka de i så fall var? Fanns det en ”kvinnorabatt”, dvs 
att kvinnor bedömdes mildare i rätten utifrån sitt kön? Och sågs kvinnliga 
brottslingar på som varande ”mentalt” instabila? 

4. Teori och metod
4.1 Teori
Mitt teoretiska övervägande handlar om huruvida kvinnlig brottslighet skilde sig 
från manlig, och om den också uppfattades och hanterades annorlunda i Norra 
Vedbo Häradsrätt på tidigt 1800-tal. För att sätta mig in i själva frågan om 
kvinnlig brottslighet har jag till hjälp haft modern forskning (bl a feministisk) 
omkring kvinnor och kriminalitet, samt några historiska studier av kriminalitet i 
Sverige på 1600- och 1700-talet. Se närmare under referenslitteratur punkt 9.2

4.2 Metod
Min metod har varit att gå igenom fem år av domssagor (1825-1830) kopplat till 
individer i Askeryds Socken som varit inkallade till Häradstinget (Norra Vedbo 
Härad). Av dessa individer har jag lyft ut de kvinnor som fällts för brott, med ett 
undantag (självmord), för att sedan dra slutsatser utifrån min frågeställning. Jag 
vill poängtera att det är enbart domen i Häradsrätten som jag rättar mig efter, 
jag går alltså inte vidare till högre instans. Det innebär att det säkerligen i ett 
antal fall, speciellt de som renderade grövre straff och som i regel 
överklagades, ledde till en annan och möjligen mildare dom i slutänden.
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5. Undersökning
Kvinnor ifrån Askeryds Socken inför rätta i Norra Vedbo 
Häradsdomstol från hösten 1825 till sommaren 1830.
5.1 Barnamord
Hösttinget år 1825, § 249, 256
På höstetinget 1825 döms pigan Anna Larsdotter från Sandkullen för att ha 
framfött ett barn som hon tagit livet av. Nedan följer utdrag från beslutet:

Wid Barnförlossningstillfället Söndagen den 19 sistlidne Junii, har Anna Larsdotter , då 
hon kände stunden nalkas, uppwäckt och utwisat sina Syskon, förblifvit ensam i stugan 
och framfödt ett flickebarn, som hade lif och skrek, hwaröver hon säger sig blifwit 
förbryllad till sinnes, påmint sig kärleken till Carl Hultenheim och sin wrede mot Göran 
Jönsson, hwarefter hon genast med något Linne för munnen qwäft Barnet och gifwit det 
en tryckning med handen på ena bröstet och därefter lagt det bredwid sig under täcket i 
sängen, utan att sedermera förspörja någon rörelse eller ljud ifrån detsamma. 

- - -

Anna Larsdotter har wäl icke döljt sitt hafwande tillstånd före födseln, och icke wid 
sjelfwa födseln sökt enslighet, widare är att hon utwisat sina små Syskon ur stugan, 
men hon har i flera timmar känt barnplågor, utan att söka biträde hos de flera nära 
boende grannarna och icke ens med sina Syskon budskickat någon person, hwilket 
utmärker att hon häldre warit utan än sökt hjelp och biträde och att hon, då denna 
enslighet erbjöd sig, begagnat sig derutaf, troligen för att i andras omdöme kunna 
förwandla Barnsbörden till ett missfall och genom denna wändning bibehålla hoppet att 
få gifta sig med Carl Hultenheim, en rik, beskedlig och enfaldig yngling, hwilken 
föreställning otwifwelaktigt utgjordt målet för hennes lycka, mot hwilken hon ärwentyrat 
en uppoffring, den hennes förstånd och hjärta och därtill understödd på en god 
Christendomskunskap, i ögonblicket af omwäxlande plågor, kärlek och vrede, icke 
förmådde wäga eller beräkna.

Häradsrätten pröfwar rättwist i kraft af 16 Capitlet Missgärningsbalken jämnförd med 
Kongl. förordningen den 20 Januarii 1779 döma henne, Anna Larsdotter, för detta sitt 
rysliga brott, henne sjelf till wälförtjänt straff och androm till warning, att mista lif sitt, 
halshuggas och i båle brännas.

Anna Larsdotter hade förlidet år ”blifwit lägrad af drängen Göran Jönsson” och 
efter att hon fått en ny tjänst hos Kapten Hultenheim på Sjöarp, också ”plägat 
köttsligt umgänge med hans son Carl Hultenheim, som lofwat henne 
ägtenskap.”
Drängen Göran Jönsson och Carl Hultenheim, som båda erkände 
”Lönskalägesbrott med Anna Larsdotter” fick vardera böta enligt 53:e och 55:e 
kapitlet i Missgärningsbalken, dvs 10 daler för ”lönskaläge” och även ge fyra 
daler till Kyrkan13 (i detta fall Säby Kyrka).

13 Uppgifterna hämtade från avskrift av Missgärningsbalken och Straffbalken, Sveriges lag 
1734 (Historiesajten.se) 2011-04-18
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5.2 Stöld
Vintertinget år 1826, § 224-225
Den 24 februari 1826 inleds en rättegång mot en ”stöldliga” som härjat i bygden 
sedan ungefär ett år tillbaka i tiden. De häktade var:

...förre Hussaren Adam Hall, boende på en lägenhet under Göljamålen; 
SkräddareLärlingen Adolf Gustafsson i Galtås och Hemmansbrukaren Johannes 
Isacsson i Gisnabo, samt dessutom låtit hithemta Enkan Anna Isacsdotter i Knäppet 
under Äplaryd, Hustru Maja Stina Abrahamsdotter i Moen under Siggarp, 
Backstuguhjonen Adam Jaensson och dess Hustru Stina Jonsdotter i Ängen under 
Äplaryd och Lorentz Larsson i Bygget på HäradsAllmänningen Hålaveden, alla i Säby 
Socken...

Det var alltså tre kvinnor inblandade i någon eller några av stölderna, och det 
framgår i domsprotokollen att nyckelpersonen i stölderna har varit Adam Hall, 
som i sällskap med olika personer begått diverse inbrott. I rättegången erkänner 
Adam Hall även ett antal stölder begångna längre tillbaka i tiden. Alla 
inblandade erkänner sin delaktighet i stölderna som Hall beskrivit, förutom 
Lorentz Larsson som hela tiden bestrider anklagelserna. ”Actor”, dvs åklagaren, 
anhöll om rådrum vad gällde Lorentz Larsson och hans fall togs upp igen i 
sommartinget 5 maj 1826.
Utslaget för de dömda blev:

ADOLF GUSTAFSSON, som frivilligt erkänt..., ...till ett sammanlagt värde af 23 Rdr., 
dömes att för första gången stöld med inbrott på grund av 40 Cap., 1 och 6 §§ - - - -, 
afstraffas med 33 par Spö, tre slag af paret.

JOHANNES ISACSSON, som genom frivillig bekännelse är förvunnen..., ...bortstulet 
åtskilligt till ett värde av 10 Rdr..., ...för första gången stöld med inbrott kommer han att, 
enligt 40 Cap 6 § ... straffas med tjugo par Spö, tre slag af paret.

Genom frivillig bekännelse är Enkan ANNA ISACSDOTTER i Knäppet förvunnen att 
hafva begått stöld af åtskillige varor... [till ett sammanlagt värde av ca 50 Rdr + att hon 
begick ett inbrott under gudstjänsttid, vilket förvärrar brottet och gör det till ett 
sabbatsbrott. min anteckn], ...Hvarföre hon, på grund af 41 Cap. 3 §, 40 Cap. 1 och 6 §, 
samt 3 Cap. 6 § MissgerningsBalken, kommer att straffas för första resan stöld med 
inbrott samt Sabbatsbrott straffas med  Trettio par Ris, tre slag av paret, dock kan den 
Anna Isacsdotter ådömda bestraffning ej verkställas förrän hon frafödt det foster, 
hvarmed hon är hafvande; och (?) den tid derför som kan pröfvas lämplig. 

ADAM JAENSSON i Ängen under Äplaryd har frivilligt bekänt det han deltagit i..., 
...tillhopa 10 Rdr 38 Sh. Banco. Han, Adam Jaensson, skall, på grund af 41 Cap. 3 § 
samt 40 Cap. 1 och 6 § MissgärningsBalken, för första gången stöld med inbrott 
afstraffas med tjugo par Spö, tre af paret.

STINA JONSDOTTER i Ängen under Äplaryd, som otvunget bekänt sig hafva en 
söndag under Gudstjensten hos Peter Svensson på en Torplägenhet under Äplaryd, 
genom inbrott bortstulet en summa penningar avf 17 Rdr 16 Sh. och hos Sven 
Hansson i Rossmäte, nu i Taleryd stulit en Bagge värd 1 Rdr 34 Sh., tillhopa 19 Rdr 
Banco, varder, på grund af 3 Cap 6 § och 41 Cap 3 § samt 40 Cap. 1 och 6 §§ 
MissgärningsBalken dömd att för första gången stöld med inbrott samt Sabbatsbrott, 
afstraffas med Tjugofem par Ris, tre slag af paret. 
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Alla ofvannämnde personer, hvilkas afstraffning för stöld nu blifvit ådömd, skola 
dessutom enligt Kgl. Förklar. af 23 Mars 1807, sedan de utstått kroppsstraffet, undergå 
en Söndags uppenbar kyrkoplikt; Hustru Maja Abrahamsdotter i Frinnaryds och de 
öfriga i Säby Kyrka; Och skola de, med hvad de framdeles kunna lofva eller förvärfva 
gälda Målsägarne hvad de blifvit bestulne, och ersätta.

Maja Abrahamsdotter, som inte kunnat bevisas medhjälp till stöld, utan enbart 
varit i dåligt sällskap straffas alltså endast med en söndags ”uppenbar” 
kyrkoplikt. Kroppsstraffet var högst 40 par spö för  män och högst 30 par ris för 
kvinnor.14 Tredje kapitlet i Missgärningsbalken gällde bl.a. sabbatsbrott, 40 
kapitlet i Missgärningsbalken gällde stöld och 41 kapitlet i Missgärningsbalken 
gällde om ”flera stjäle med samnad hand” dvs delaktighet i stöld.15

5.3 Äktenskapsbrott, enkelt hor
Sommartinget år 1827, § 84
Vid vintertinget 1827 instämde Hustru Stina Andersdotter i Sågstugan sin man 
Henrik Zachrisson för att ”hålla sig borta från sin familj samt begå 
äktenskapsbrott med änkan Ingrid i Granstugan”.
Under sommartinget samma år gavs utslag i frågan:

Wid upprop af från sista Ting under § 156 uti Domboken uppskjutne målet emellan 
Hustru Stina Andersdotter i Sågstugan under Assjö Prästgård och dess man Henric 
Zachrisson om skilsmässa i äktenskapet inställde sig desse parter personligen 
äfwensom Enkan Ingrid Carlsdotter i Granstugan, hvilken till följe af HäradsRättens 
beslut wid sista Ting blifvit instämd i anledning av följande stämnings ansökan ”Lit. A”, 
och erkände så wäl svaranden mannen, som bemälte Enka att de med hwarandra haft 
köttsligt umgänge. Käranden yrkade skilsmässa i äktenskapet och utslag lofwades 
wid Tingets slut. 

Utslag afkunnat den 11 Julii 1827.
Svaranden Henrik Zachrisson warder på grund af eget erkännande samt med anledning 
af de i målet afgifne vittnesmål dömd att för begånget enkelt hor jemlikt 55 Cap 1 § 
MissgerningsBalken och Kgl. förklaringen den 25 mars 1807 böta Tjugosex Rdr 32 sh 
till treskiftes och att till Askeryds kyrka erlägga en Rdr 16 sh. eller i brist af tillgång till 
böterna likmätigt 5 Cap 4 § StraffBalken afstraffas med 20 dagars fängelse med watten 
och bröd å Jönköpings Slottshäkte; äfvensom Enkan Ingrid Carlsdotter skall för 
delaktighet i samma förbrytelse enligt åberopande samma rum och Kongl 
Förklaring böta 13 Rdr. 16 sh. äfven till treskiftes samt till samma kyrka utgifva 32 sh., 
allt Banco eller vid saknad tillgång till böternas gäldande undergå tolf dagars fängelse 
vid watten och bröd på nämnde Slottsh'äkte och skola de båda med stöd af Kgl. 
Förordningen den 18 nov. 1746 undergå enskildt skriftermål hos Presterskapet i 
Askeryds församling; och pröfvar HäradsRätten i anledning häraf och i förmåga af 13 
Cap. 1 § GiftermålsBalken och Kungl. kungörelsen den 5 Dec. 1798 rättvist döma till 
skillnad i äktenskapet emellan Käranden Stina Andersdotter och bemälte Henrik 

14 Uppgift hämtad fr. , Jönköpings läns museums hemsida: 
http  ://  www  .  jkpglm  .  se  /  samlingar  /  manadensforemal  /2009/  mars  .  html   2011-04-18

15 Uppgift hämtad fr avskrift av Missgärningsbalken och Straffbalken, Sveriges lag 1734 
(Historiesajten.se) 2011-04-18
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Zachrisson, hvilka således warder enligt Kongl. Brefwt den 24 Mars 1748 förwiste till 
Consistorium i Linköping, för att der, efter detta Utslags uppwisande, undfå behörigt 
skiljebref.

Här verkar Häradsrätten vara överens med målsäganden om att 
äktenskapsbrott blivit begånget. Straffet var både böter och ett kortare 
fängelsestraff. Men för att äktenskapet skulle upplösas krävdes att ett brev 
skickades till ”Consistorium” i Linköping. Det var alltså en kyrklig fråga och 
därför krävdes ett bejakande från biskopen i Linköpings stift.

5.4 Utebliven betalning
Hösttinget år 1829, § 135 
Den 31 oktober var Enkan Anna Isaksdotter i Knäppet på nytt inblandad i 
oegentligheter. Hon hade enligt Peter Månsson i Klåsterås ropat in potatis och 
korn på auktion den 28-29 april 1828 till ett pris av 5 Rdr 40 Sh. som hon inte 
betalat inom utsatt tid (3 mån. dvs 29 juli 1828). Anna Isakdotter dök aldrig upp 
till tinget och den 12 november föll sålunda domen:

”Jeml. 12 Cap. 3 och 4 §§ RättegångsBalken varder Svaranden, som ehuru lagligen 
stämd, utan anmäldt laga förfall uteblifvit, ålagd att till Käranden genast betala 5 Rdr 40 
Sh. Rgs med 6 procents ränta derå, enl. 9 Cap. 8 § HandelsBalken, från den 29 Julii 
sistlidne år till betalning sker samt enl. 21 Cap. 3 § RättegångsBalken ersätta 
Kärandens Rättegångskostnad med 2 Rdr Bco...”

5.5 Brännvinsbränning
Vid samma höstting, den 2 november under § 142, hade ett antal personer 
instämts för att att de ”innehaft och gagnat brännvinspannor om större rymd än 
vartill de vid skattskrivningen lät sig anteckna...”. I en efterskrift till § 142 och § 
148 (domen) nämns sju personer med koppling till Askeryd, varav en av dem är 
Enkan Ingri Jaensdotter i Ägersjö.

I Utslaget, som antecknats under § 148 i Domboken fick... , ...Enkan Ingri Jaensdotter i 
Ägersjö, Jaen Johansson i Spelhester samt Jonas Bergqvist i Hagrida böter var för sig 
33 Riksdaler Banco och har förbrutit (förverkat) de begagnade redskapen för brännvins-
bränningen.  

5.6 Självmord
Vintertinget år 1830, 22 februari, § 208

”KronoLänsman Söderberg har begärt ransakning angående hustru Annica Eriksdotter 
på torpet lilla Rosenberg under Eldstorp i Askeryds socken, hvilken den 11 i denna 
månad tagit lifvet af sig sjelf, förmedelst att hon hängt sig i ett rep...”

Undersökningsprotokollet visar att Jaen Larsson, Annicas man, uppger att 
hustrun under en längre period varit sjuklig och ”enfaldig till sinnet”. Han 
förmodar att mordet (det kallas just så) skett ”i misströstan för utkomsten i 
framtiden”. Pastor S.J. Hedborn bekräftar i en bilaga att Annica EriksDotter 
som: ”under lifstiden fört en ärlig och kristelig vandel, blef förleden sommar 
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rubbad till sina sinnen, hvilket tillstånd, ehuru hon war mycket sluten inom sig 
sjelf, tycktes känna af Religionsswärmeri samt äfven psykiskt sjuklig.”
Efter domstolsprövning blir utfallet:

”Att som hustru Annica Eriksdotter warit af god fräjd och upplystes att hon i 
sinnesswaghet afhändt sig lifvet, så finner HäradsRätten icke något hinder att hennes 
döda kropp må på wanligt ärligt sätt begrafwas.”

Det kan onekligen verka märkligt att man kan bli instämd till domstol efter sin 
död, men som jag visar i min analys (6.4) så var det en hedersfråga för de 
efterlevande.

5.7 Barnmorskebrott
Sommartinget år 1830, 6 maj, § 1
Sedan Södra Wedbo Häradsrätt påbörjat ett mål om brott mot 
Barnmorskereglementet på hösten 1829, då barnmorskan Helena/Lena 
(Petersdotter/Persdotter) Fagerberg, enligt senare tillkallad doktor M. 
Ljungberg, använt otillåtna medel och för stort våld på fostret i samband med en 
förlossning 28-29 maj 1829 i Håcknarp, visade det sig att en liknande händelse 
timat år 1823 inom Norra Wedbo Härad. Även då var barnmorskan Lena 
Fagerberg inblandad. ”...den förseelse, som Lena Petersdotter begått vid en 
barnförlossning hos hustru Christina Eliadotter på Kullen under Sjöeryd vid pass 
År 1823.”
Det visade sig att barnmorskan vid båda dessa tillfällen agerat självsvåldigt och 
använt våld mot fostrets huvud för att få ut det. Det fanns ytterligare två kvinnor 
med vid förlossningen i Håcknarp och en av dem försäkrade att fostret levde 
och rörde på sig. (Alltså att fostret inte var dött i magen) 
Utslaget den 8 maj lyder bl a:

Ehvad Lena Petersdotter med knif eller annat instrument eller och med fingret, öpnat 
fontanellen på hufvudskålen, för att med ena fingrets inträngande i hufvudet utdraga 
fostret, Så war det för Lena, såsom Barnmorska, icke obekant, att fostret som hon 
erkändt hade lif i moderlifvet, skulle genom operationen förlora det. Det är ock lika 
uppenbart, att Lena Petersdotter, medelst samma åtgärd med uppsot förorsakat fostrets 
död. I följd häraf, och med stöd af 15 §, sista mom. i Kongl. Reglementet för 
Barnmorskor den 25 aug. 1819, pröfvar HäradsRätten rättvist att för ofvannämnda 
grafva missgerning och för de förseelser, hvartill Lena Petersdotter blifvid dömd saker 
genom Södra Wedbo HäradsRätt Utslag, döma henne Lena Petersdotter Fagerberg att 
afstraffas i wa Bat (?), och , jemlikt 15 Cap. 1 § Missgärningsbalken mista högra hand, 
halshuggas och i båle brännas.

Utslaget blev alltså dödsstraff, och Lena Fagerberg skickades till Jönköpings 
Slottshäkte för en slutlig prövning i Göta Hovrätt. Men vid hösttinget 1830, den 
15 november prövades fallet på nytt. Kungliga Göta Hovrätt hade således 
skickat tillbaka fallet för ny prövning (möjligen var vittnesmålen bristfälliga). Efter 
ny prövning och nya vittnesmål, utan förändrad dom, skickades så barnmorskan 
tillbaka till häktet i Jönköping. Mer förtäljer inte historien på Häradsrättsnivå.
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6. Analys och diskussion
6.1 Statistik över åtalade i brottsmål 1825-1830 i Norra Vedbo 
Häradsrätt. (Gällande personer boende i Askeryds Socken)
De åtalade återkommer ibland i flera på varandra följande ting i samma 
brottsmål, men räknas förstås bara en gång. Och det behöver alltså inte ha lett 
till fällande dom.

Norra Vedbo Härads Höstting 1825
§ 256 Barnamord, samt lönskaläge
Norra Vedbo Härads Vinterting 1826
§ 224 Stöldliga
Norra Vedbo Härads Sommarting 1826
§ 101 Vårdslöshet och försummelse i tjänsten (Actor G.A 

Boij)
Norra Vedbo Härads Höstting 1826
§ 1 Stöld
§ 138 Försummelse av inhägnad, lett till boskapsflykt & 

skada
Norra Vedbo Härads Vinterting 1827
§ 156 Äktenskapsbrott, enkelt hor (gift man & änka)
§ 203 Kontraktsbrott mellan bonde/hussar
Norra Vedbo Härads Sommarting 1827
§ 94 Stöld
Norra Vedbo Härads Höstting 1827
§ 151 Vägafredsbrott, svordom och slagsmål
§ 161 Inbrottsstöld
Norra Vedbo Härads Höstting 1828
§ 2 Stöld och försäljning av stöldgods
Norra Vedbo Härads Vinterting 1829
§ 67 Misshandel
Norra Vedbo Härads Höstting 1829
§ 135 Auktionsfordran
§ 148 Nyttjande av otillåtna brännvins-pannor
§ 151 Dubbelt hor
§ 164 Otillåtet innehav av brännvinsredskap
Södra Vedbo Härads höstting 1829
§ 74 Överträdelse i Barnförlösningsväg
Norra Vedbo Härads vinterting 1830
§ 31 Olaga brännvinsbränning
§ 208 Självmord
Norra Vedbo Härads höstting 1830
§ 150 Stöld (5 gamla spikar)

SUMMA:

Åtalade inkl kvinnor 

3

8

1

2
3

2
2

2

1
3

2

1

1
6
2
1

1

1
1

1

44

Kvinnor

1

3

1

1

1
1
1

1

1

11

Statistiken ifrån Askeryds Socken visar att kvinnor stått för 25% av den anmälda 
brottsligheten under just denna givna period. Vilket är en något högre siffra än 
genomsnittet historiskt sett, som legat rätt konstant någonstans mellan 10-20%. 
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6.2 Könsrelaterade brott
Det är tydligt att vissa brott är könsrelaterade. Även om mannen i allra högsta 
grad är delaktig till havandeskap, så var det kvinnan som ensam stod med 
ansvaret inför rätten. Mannen fick vanligtvis böta. Skillnaden på ansvar vad 
gäller havandeskapet (för kvinnan och mannen) blir extra påtagligt när straffet 
är så strängt. I min undersökning så kan man utan tvekan kalla 5.1 Barnamord 
för ett specifikt kvinnobrott. Fosterfördrivning eller barnamord (beroende på när 
dådet inträffar) var ofta en följd av tillfälliga sexuella förbindelser, inte sällan 
med samhällsklass-skillnader. Frågan är i detta fall om händelsen tagit en 
annan vändning om barnet Anna Larsdotter fött varit ett gossebarn? 
Det andra fallet av könsrelaterat brott är domen mot barnmorskan Lena 
Petersdotter (Punkt 5.7). Eftersom barnmorska, även då, var ett utpräglat 
kvinnligt yrke, så får man nog betrakta barmorskebrott som just ett kvinnligt 
brott. Det rättvisa i domen kan förstås ifrågasättas med tanke på hur många 
barn som blivit lyckligt förlösta genom Petersdotters förtjänst, och den dåtida 
bristfälliga mödra-/sjukvård som fanns att tillgå. Protokollet gör dock klart, med 
bekräftande av doktor, att barnmorskan använt ett otillåtet våld mot fostret. 
Båda dessa brott är tydligt könsrelaterade till kvinnans värld. Och med lika 
sträng straffgrad.

6.3 Kvinnorabatt
Åtalen, under åren 1825-1830 där både män och kvinnor är inblandade i 
liknande brott, är:
- Stöld (punkt 5.2)
- Äktenskapsbrott, enkelt hor. Mannen är gift och begår alltså äktenskapsbrott, 
medan änkan döms för enkelt hor. (punkt 5.3 )
- Brännvinsbränning (punkt 5.5 )

6.3.1 Stöld 
De tre kvinnor som döms i Vintertinget 1826 är Maja Isacsdotter i Knäppet, 
Stina Jonsdotter i Ängen under Äplaryd, och Maja Stina Abrahamsdotter i Moen 
under Siggarp. Maja Isacsdotter är den av kvinnorna som stulit mest (till ett 
värde av ca 50 riksdaler), samt att hon begått en stöld under gudstjänsttid, vilket 
ger extra bötesstraff på 10 daler16, och hon döms till det strängaste kroppsstraff 
som ges till kvinnor d v s 30 par ris, tre slag av paret. Trots att det är första 
”resan”, d v s gången. Dock verkställs inte straffet förrän hon hunnit föda det 
barn vilket hon bär på. Vilket knappast kan räknas som kvinnorabatt, utan helt 
enkelt att barnet inte ska straffas för vad modern har gjort.
Stina Jonsdotter stal inte för lika mycket värde som Maja Isacsdotter, men hon 
begick brottet, även hon, under gudstjänsttid vilket alltså ger ett extra 
bötesstraff, och säkerligen också ser illa ut i nämndemännens ögon. Stina 
dömdes för stöld till ett värde av 19 riksdaler, (det var även för henne första 

16    Kapitel 3 § 6 i Missgärningsbalken. Sveriges Rikes Lag 1734. Källa: Historiesajten.se 2011-
05-03
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gången inför rätta), till kroppstraff med ”Tjugofem par Ris, tre slag af paret.”. Ett 
förhållandevis hårt straff vill jag mena. Maja Stina Abrahamsdotter straffades 
enbart med en söndags kyrkoplikt, eftersom medhjälp till stöld inte kunnat 
bevisas. Hon hade enbart varit i dåligt sällskap.
Männen som dömdes samtidigt tilldömdes 20 resp 33 par spö, tre slag av paret. 
Det maximala kroppsstraffet för en man var 40 par spö, tre slag av paret. 
Jag uppfattar inte att här föreligger någon ”kvinnorabatt”, snarare tvärtom. Men 
kvinnorna hade också begått sabbatsbrott, vilket möjligen skärper även 
kroppsstraffet.
Men domen avslutas med en formulering som visar på jämlik bedömning: 

”Alla ofvannämnde personer...skola dessutom...sedan de utstått kroppsstraffet, undergå 
en Söndags uppenbar kyrkoplikt... Och skola de, med hvad de framdeles kunna lofva 
eller förvärfva gälda Målsägarne hvad de blifvit bestulne, och ersätta.”

6.3.2 Äktenskapsbrott, enkelt hor 
Både den gifte mannen Henric Zachrisson och änkan Ingrid Carlsdotter erkände 
att ”de med hvarandra haft köttsligt umgänge.” Hustrun, käranden i målet, 
yrkade på skilsmässa. När utslaget avkunnades ledde det till böter, i runda tal 
27 riksdaler (till treskiftes och kyrka) för mannen ifråga, och drygt 13 riksdaler 
för änkan Ingrid. I missgärningsbalkens 55 kapitel och första paragraf ges 
riktlinjer för just detta brott, där den gifta parten ska böta det dubbla mot den 
ogifta parten. D v s äktenskapsbrott ansågs som dubbelt allvarligt mot enkelt 
hor. Bötesnivån är dock högre i Missgärningsbalken, 80 resp 40 daler. Men 
häradsrätten kan ha ansett att det fanns förmildrande omständigheter. I 
Missgärningsbalken tas ingen hänsyn till den giftes resp ogiftes kön. ”Giör ogift 
man hor med gift qwinno, eller ogift qwinna med gift man; böte then, som gift är, 
åttatijo daler, och then ogifte fyratijo daler.”17 

6.3.3 Brännvinsbränning 
Vid hösttinget 1829 dömdes tre personer vid samma tillfälle för samma brott, 
nämligen att ha: ”innehaft och gagnat brännvinspannor om större rymd än vartill 
de vid skattskrivningen lät sig anteckna...” De två männen, samt Änkan Ingri 
Jaensdotter, döms till att böta 33 Riksdaler var för sig och bli av med sina 
redskap för brännvins-bränning. Här är det tydligt lika straff för lika brott.
I ärendet om utebliven betalning (punkt 5.4) ser jag heller inget som pekar på 
någon särbehandling av Anna Isaksdotter (i rätten igen, senast stöld) för att hon 
är kvinna. Utslaget hänvisas till Handelsbalken och innebär betalningsskyldighet 
inklusive 6% ränta.

17    Kapitel 55 § 1 i Missgärningsbalken. Sveriges Rikes Lag 1734. Källa: Historiesajten.se 
2011-05-03
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6.4 Synen på den kriminella kvinnan som mentalt instabil/  
betéendestörd
I de åtal jag har följt under åren 1825-1830 kan jag inte upptäcka attityder eller 
åsikter som bejakar ett dylikt synsätt. Det verkar inte uppfattas som värre, eller 
särskilt uppséendeväckande, att kvinnor begår brott. 
Det enda fall som tangerar frågan är Annica Eriksdotters självmord, där dådet 
(vilket vid denna tid räknades som just mord) behandlas mildare genom att 
kvinnans psykiska ohälsa åberopas. I vår tid kan man tänka att det spelar 
mindre roll om dådet var avsiktligt eller begånget av en sjuklig person, men vid 
denna tid var en självmördare att betrakta som en mördare och skulle i så fall 
inte begravas i vigd jord. Detta var en hedersfråga och en svår skam för de 
efterlevande om personen gick till historien som en missdådare. I just detta fall, 
som också bör betraktas som just ett enskilt fall, blir alltså betéendestörningen 
en positiv faktor som leder till friande dom.

7. Slutsats
Jag gick in i mitt uppsatsarbete med ett antal frågor om synen på kvinnlig 
brottslighet och efter att ha studerat utslag i Norra Vedbo Häradsrätt, gällande 
individer från Askeryds Socken under en period av drygt 5 år (1825-30) följer 
här min slutsats. 
Som jag beskrivit i min inledning och under punkt 2.2.3 Representativitet, så 
består min uppsats av ett mycket smalt urval. Rubriken 'hypotes' som följer på 
de olika underrubrikerna nedan ska därför inte uppfattas som ett givet resultat, 
utan som just möjliga hypoteser. 

7.1 Könsrelaterade brott
Ja, det finns ett antal brott i min undersökning som får betraktas som 
könsrelaterade, och de har med kvinnans sexualitet och könsbestämmelse att 
göra. Och det är på detta område som ojämlikheten mellan könen framträder 
tydligast. Medan mannen möjligen stod med ett bötesstraff efter en sexuell 
eskapad, så stod inte sällan kvinnan med ett tillblivet barn (plus bötesstraffet, 
självklart). Det är inte svårt att förstå den desperation som ibland ledde till 
fosterfördrivning eller barnkvävning. Och när man läser om ex pigan Anna 
Larsdotter som döms till att först halshuggas, sedan brännas på bål, medan de 
båda männen som varit inblandade går hem med en böteslapp på 10 daler...ja, 
då är det inte svårt att hålla med om att rättssystemet var en utpräglad manlig 
institution. Men detta var också en tid med ett helt annat sorts klass-samhälle 
än idag. Nu vet vi, som jag nämnt tidigare, förstås inte vad som senare hände i 
högre instans, om domen förmildrades eller ej. 
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Hypotes
De kvinnorelaterade brotten kring graviditetsavbrott och oönskade födslar kan 
nog räknas som ett dåtida generellt kvinnligt brott. Hor och äktenskapsbrott 
försvann under senare delen av 1800-talet från strafflagen, vilket förstås gjorde 
att brottsligheten sjönk statistiskt sett, men det var en förändring som nog 
främst gynnade männen. Kvinnan stod ju fortfarande kvar med en i flera fall 
oönskad graviditet, och fosterfördrivning var fortfarande straffbart långt in på 
1900-talet.

7.2 Kvinnorabatt
Jag hittar i mina studier inga som helst förmildrande utslag, inom häradsrätten, 
beroende på kön. Det finns en skillnad i straffskalan vad gäller mäns och 
kvinnors kroppsstraff (40 par spö resp. 30 par ris), men det finns reglerat redan i 
Missgärningsbalken.
Snarare blir uppfattningen den motsatta när man inser hur utsatta många fattiga 
ogifta kvinnor var. Vid den här tiden var hemmet den skyddade miljön för 
kvinnan, men den fattiga ogifta kvinnan, vanligtvis piga i något hushåll, var 
närmast rättslös. Kvinnan behandlas i rätten utifrån sitt civilstånd, ogift jungfru, 
hustru eller änka. Änkan kunde föra sin egen talan, hustrun stod underställd 
målsman och ogifta kvinnor under förmyndare. Och vilken förmyndare var 
beredd att sätta sin heder på spel för att försvara en piga?
Kvinnan var, enligt gällande lagtext, inte behörig att vittna. I praktiken var det 
dock annorlunda, deras rätt att vittna ifrågasattes inte. Ofta var det inte 
avgörande vittnesmål, utan där vittnet intygade riktigheten i något. Ett sätt för 
rätten att få större klarhet i saken. Gudrun Andersson (Tingets kvinnor och 
män ) menar, utifrån sin forskning om Askers Härad i Närke, att kvinnor sågs 
som lika trovärdiga som män, trots avsaknad av juridisk behörighet.18 Och 
Andersson slår fast, utifrån sin forskning (perioden 1645-1725), att: ”Inget tyder 
på att ärendena behandlades på ett särskilt sätt på grund av att kvinnor varit 
inblandade...”19  Askers härad är, likt Norra Vedbo Härad, landsbygds-område.

Hypotes
Frågan om ”kvinnorabatt” är svår för mig att generalisera omkring. Det har 
historiskt sett varit så att kvinnan haft ett speciellt ansvar för hem och barn, 
vilket säkert gjort att i de fall då det funnits barn inblandade, en viss strafflättnad 
kan ha skett. Att straffa en mor kan innebära att man också straffar ett antal 
oskyldiga barn. I min forskning var det enda exemplet som tangerar den här 
frågan, fallet med Maja Isacsdotters stöldbrott, där straffet sköts upp till efter 
födsel eftersom hon var gravid.

18   Andersson, Gudrun. s.121-123
19   Andersson, Gudrun. Kap 6 ”Fysiskt våld”
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7.3 Synen på kvinnlig kriminalitet
Min studie av brottsligheten i Askeryds Socken på 1820-talet visar inte på några 
försök att förklara kvinnlig brottslighet som mental instabilitet eller dylikt. På så 
sätt behandlades kvinnor och män likvärdigt. Någon reflektion över motiv eller 
orsaker finns inte att finna i de källtexter jag läst. Kanske kan Kyrkans, och den 
kristna trons större inflytande, med en betoning på ”människans syndfullhet”, ha 
bidragit till en allmänt negativ (eller kanske snarare realistisk) förväntan på 
människans förmåga att leva inom lagens råmärken. 

I den litteratur jag läst vad gäller modern forskning omkring feminism, så lyftes 
vi flera tillfällen fram det faktum att rättsväsendet har varit en manligt dominerad 
institution genom historien. Och därav har risken varit överhängande att kvinnor 
hanterats diskriminerande eller sexistiskt. Och det finns tydliga exempel på 
sådant agerande, både historiskt och i modern tid. Men utifrån det källmaterial 
jag har studerat, kan jag inte hitta några sådana tendenser eller signaler. 
Kvinnor och män bedömdes, utifrån de rättsfall jag läst, på ett likvärdigt sätt.

Hypotes
Vad gäller synen på kvinnan och hur hon betraktas som brottsling är min 
hypotes den, att det är i de högre samhällsklasserna och i stadsmiljö, som 
synen på kvinnlig brottslighet som något abnormt först slår rot. Hans Andersson 
skriver: ”Flera forskare har hävdat att fr o m omkring år 1500, renässansens och 
reformationens tid, skiljer sig elitens kultur alltmer från folkets.”20

På landsbygden levde män och kvinnor jämsides på ett helt annat sätt. De 
flesta miljöer var tillgängliga för både män och kvinnor på landsbygden, medan 
det i staden fanns ”dåliga” kvinnor/prostituerade som rörde sig i vissa 
sammanhang under vissa tider på dygnet, och ”anständiga” kvinnor som inte 
förväntades göra något ”sedeslöst” eller brottsligt. Detta är en möjlig anledning 
till att jag inte finner något värderande i behandlingen av kvinnliga brottslingar i 
Norra Vedbo Häradsrätt.
Hans Anderssons forskning omkring 1710-talets Stockholm och dess höga 
kvinnliga brottsstatistik kan mycket väl ses som en bekräftelse av denna 
hypotes. Att det fanns en hegemonisk syn på hur kvinnan skulle bete sig för att 
vara en ”anständig” och hedersam kvinna. När sen fattigdomen slog till 
tvingades många ensamstående kvinnor till både stöld och prostitution för att 
överleva och kunna ge mat till sina barn. Och eftersom det fanns ett förväntat 
beteende som kvinnan skulle leva upp till, blev också bedömningen i rätten 
hårdare när hon inte lyckades upprätthålla den.
  

20   Andersson, Hans. s.131
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8. Sammanfattning
Utifrån det källmaterial som studerats, domböcker från Norra Vedbo Häradsrätt 
under åren 1825-1830 gällande individer boende inom Askeryds socken, har 
framkommit att:
- Det fanns tydligt könsrelaterade brott. De brott som hade att göra med 
forsterfördrivning eller barnamord (dvs efter födsel), samt barnmorskebrott var 
naturligt kopplade till just kvinnor.
- Någon ”kvinnorabatt” fann jag inte några exempel på, straffen var fullt 
likvärdiga. Kvinnor riskerade förstås att hamna i en desperat situation i och med 
exempelvis oplanerat havandeskap. En situation som männen ofta kunde slippa 
ifrån utan allvarligare följder. På så sätt skulle man kunna hävda att kvinnor helt 
klart var mer utsatta, och i och med det riskerade att drabbas hårdare än män. 
Men det är inte en unik situation för just 1820-talet. 
- De kvinnliga brottslingarna sågs inte som varande betéendestörda, och 
kvinnlig brottslighet verkar inte ha betraktats som annorlunda, eller mer 
”onaturlig” än manlig. Jag fann inga som helst tecken på att de kvinnliga 
brottslingarna, i Norra Vedbo Häradsrätt, hanterades som mentalt instabila eller 
mindre förståndiga.
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