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Sammanfattning

I den här uppsatsen undersöks auktoritetsrelationer och hur de framkom-

mer i kon�ikter mellan stra�myndiga barn och deras föräldrar i stormakts-

tidens Sverige. Att banna eller slå sina föräldrar under den perioden var

belagt med dödsstra�. Detta gör att dessa fall kommer upp i rättsprotokoll

och kan därför undersökas. Syftet är att relatera det symboliska våldet,

i ord och handlingar, till auktoritetspositioner i hushållet för att förbätt-

ra förståelsen för sådana positioner under stormaktstiden. Källmaterialet

som har använts är skrivelser från Svea Hovrätt till Gävleborgs läns lands-

kansli från år 1635 till och med år 1707. Ur dessa har resolutioner rörande

kon�ikter mellan stra�myndiga barn och deras föräldrar sållats ut. Under-

sökningen har tagit inspiration från mikrosociologiska och mikrohistoriska

teorier för att sätta fallen i sin historiska kontext.

I resolutionerna har undersökningen funnit symboliska våldshandling-

ar i form av ör�lar, användandet av tillhyggen, ägodelars sönderslagan-

de, kläders sönderrivande, utvältande av mat och även förolämpningar

som anspelar på ålder. Dessa handlingar har satts i en historisk kontext

med hjälp av tidigare forskning och samtida källor. Kontexten har fram-

förallt bestått av gråzonen mellan ungdom och vuxen, synen på unga och

gamla, synen på aga, husbondens styrande av sitt hushåll, hustruns och

matmoderns auktoritetsposition samt den ärekultur och de religiösa tan-

kegångarna som fanns under stormaktstiden. Det har även funnits att de

symboliska våldshandlingarna skiljer sig beroende på könen hos de inblan-

dade. Ett antal fall belyser också hur hustruns och matmoderns auktoritet

spelar in i det symboliska våldet.
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1 Inledning

�I barn, warer hörighe idhra föräldrar� är rubriken på den här uppsatsen. Cita-
tet kommer från Martin Luthers lilla katekes och summerar i en enkel mening
idealet för hur barn skulle bete sig i det tidigmoderna Sverige.1 Det svenska
rättssystemet var under stormaktstiden uppbyggd till stor del runt Guds lag
som den framkommer i Moseböckerna. De stra�myndiga barn som bannade el-
ler slog sina föräldrar skulle avrättas. Allt rättfärdigat med att det var en av
Gud given lag. �Den som sin fader eller moder slår, han skall döden dö� står det
i andra Mosebok 21:15, �Den som bannar fader eller moder, han skall döden dö�
står det i samma kapitel vers 17.2

Men ett hushåll under stormaktstiden är ofta långt från idealet. Söner och
döttrar både bannar och slår sina föräldrar, svärföräldrar och styvföräldrar.
Luthers förmanande ord verkar inte alltid ha spelat så stor roll för människorna
i stormaktstidens Sverige. När detta händer så kommer ibland dessa människor
upp i rättshandlingarna och ger oss en inblick i relationerna mellan föräldrar
och barn, som inte alltid var så fridfulla.

Det centrala som kommer att undersökas i dessa kon�ikter är de auktoritets-
positioner som ofta står i bakgrunden. Under stormaktstiden �nns det många
olika auktoritetspositioner. Husbondens auktoritet över sitt tjänstefolk, en föräl-
ders auktoritet över sina barn, med mera. Dessa positioner är inte statiska utan
formas och utmanas ständigt. Det här är en uppsats om när det knakar i fogar-
na på auktoritetspositionerna, när de utmanas och etableras. När det händer
används ofta våld och svordomar som en metod att återupprätta eller ifrågasät-
ta auktoriteten. I denna uppsats kommer vi att undersöka vilken symbolik och
mening våldet och okvädningsorden kan ha haft i stormaktstidens Sverige.

2 Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte

Den här uppsatsen undersöker brott mot det fjärde budet, det vill säga stra�-
myndiga barn som slår eller bannar sina föräldrar, styvföräldrar eller svärföräld-
rar, under åren 1635 till och med 1707. Syftet är att, genom att studera hur de
beskrivna våldshandlingarna och okvädningsorden kan relateras till auktoritets-
relationer inom familj och hushåll, förbättra förståelsen av det dåtida hushållets
auktoritetspositioner.

2.2 Frågeställningar

• Vilka beskrivna symboliska våldshandlingar i detta brott kan anknytas till
auktoritetspositioner i hushållet?

• Hur kan man förklara dessa symboliska handlingar och sätta dem i en
historisk kontext?

1Malmgren, Arthur och Kroon, John, Fyra svenska reformationsskrifter tryckta i Stock-

holm år 1562. 1, Den svenska psalmboken; Katekes jämte en liten bönbok .
2Biblia: Thet är all then Helga skrift på svensko, Exod., 2 Mose Bok, Kapitel 21, vers 15

& 17.
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• Använde sig män och kvinnor av samma handlingar och ord eller kan man
urskilja ett genusmönster i kon�ikterna?

3 Källmaterial

Källmaterialet till den här uppsatsen är Svea Hovrätts skrivelser till landskans-
liet i Gävleborg mellan åren 1635 och 1707. Dessa har lästs på mikro�che i
forskningsarkivet på Umeå Universitet. Ur dessa är det Svea Hovrätts resolu-
tioner över brottet att banna eller slå sina föräldrar som har valts ut. Resolu-
tionerna är hovrättens utslag, ofta förmildrande, över tingsrättens rannsakning.
Resolutionerna som funnits hos Svea Hovrätt är sedan länge försvunna, men
utifrån dessa skrivelser kan man rekonstruera det mesta. Det �nns naturligtvis
en hel del problem med det här källmaterialet. Det mest ofrånkomliga är att de
ibland är rätt skadade och oläsliga. Ett annat problem är att de här texterna
är behandlade från tingsrannsakningen och sedan avskrivna för att skickas till
landskansliet i Gävleborg. Dessa omständigheter gör att det i praktiken är en
tredjehandskälla, eller i bästa fall en två-och-en-halvhandskälla. Det gör att be-
skrivningen av händelserna kan ha förvanskats när rannsakningen gått igenom
mellanhänderna. Detta är ett problem som är svårt att överkomma då det inte
�nns någon annan källa att tillgå för dessa fall i området som Svea Hovrätt
behandlar. Resolutionerna är, trots mellanhänderna, rätt kärnfulla och beskri-
vande. Ju längre fram i tiden resolutionerna är skrivna desto mer utförliga är
de generellt.

Totalt har 54 resolutioner från hovrätten lästs igenom. Ibland behandlas
många personer i samma resolution. De åtalade och de angripna är uteslutande
ur allmogen, det vill säga bönder, bondhustrur, pigor, drängar, soldater och
soldathustrur. En borgare �nns med i ett fall, men är inte besläktad med vare
sig den anklagade eller den angripna.

Trots att materialet har genomgått en del mellanhänder �nns det ändå en
mängd information som går att utvinna. Ord och handlingar står nedskrivna och
ibland är händelseförloppen mycket utförligt beskrivna, nästan som en berättel-
se med hovrättens resolution som en sorts sensmoral. Det är symboliken i dessa
ord och handlingar vi är ute efter och hovrättsresolutionerna ger en möjlighet
att undersöka en större mängd rannsakningar än den tidsödande uppgiften att
leta reda på dem i tingsrätts-, rådstugurätts- och häradsrättsprotokollen. Av-
gränsningen från år 1635 till och med år 1707 är rent praktiskt. Resolutionerna
börjar 1635 och anledningen till valet av år 1707 som en gräns är att det lättö-
verskådliga register över resolutionerna, gjort på fyrtiotalet, slutar där. Att läsa
igenom skrivelserna vidare för egen hand är en för tidsödande uppgift för en
uppsats på den här nivån.

Förutom Svea Hovrätts skrivelser så används, i mikrohistorisk anda, diverse
andra tryckta källor för att belysa olika delar av den kulturella kontexten. Nå-
gon djupare källkritisk diskussion om dessa kommer inte att föras. De kommer
antas vara ett kulturellt uttryck från samma kultur och därför ha en viss sam-
stämmighet med resolutionerna. Mer om samstämmighet och kulturella uttryck
kommer att diskuteras i de teoretiska utgångspunkterna.

Citat från de handskriva resolutionerna kommer att ges med en modern
stavning av orden, dock kommer ordföljden och meningsuppbyggnaden vara
oförändrad. Detta är för att även om det är relativt lätt att läsa handskriften i
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resolutionerna är det desto svårare att få ut den korrekta stavningen. De tryckta
källorna kommer citeras ordagrant då den tryckta texten är lättare att läsa.

4 Tidigare forskning

Forskning inom rättsväsendet, brott och stra� är ett populärt område både i
Sverige och internationellt. Bland relevant forskning i Sverige bör nämnas �För
Gud, Staten och Folket� av Jan Sundin. Det är ett utförligt verk som går ige-
nom rättsväsendets och brottens art och utveckling mellan 1600 till 1840 och
ger med den stora tidsperioden en bra översikt.3 Göran Ingers �Svensk rättshi-
storia� är också ett bra översiktsverk för den som ska ge sig in rättshistoriska
undersökningar.4

När det gäller våld och våldsbrott så har intresset varit, och är fortfaran-
de, mycket stort. Den som läst historia på universitet har förhoppningsvis inte
undgått de olika förklaringarna på det överväldigande våld man �nner i rätts-
protokollen från sexton- och sjuttonhundratalen. Norbert Elias och hans civili-
seringsprocess är en av dessa. En annan förklaring är våldet som en företeelse
kopplat till en kultur om heder, ära och manlighet. Denna uppsats kommer re-
sonera utifrån den senare av dessa förklaringar. Forskning inom detta område
är bland annat utförd av Jonas Liliequist som skrivit en mängd texter inom
ämnet.

Om vi närmar oss allt mer speci�ka brottskategorier inom våld och vålds-
brott �nns det också särskilda brott man kan undersöka närmare. Karin Hassan
Janssons bok �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sve-
rige 1600-1800� behandlar, som undertiteln säger, våldtäktsbrottet under den
tidigmoderna tiden i Sverige. I sin bok går hon igenom våldtäktsbrott som dyker
upp i rättsprotokollen för att sedan placera dem i en historisk kontext och försö-
ka utröna vilken syn man hade på våldtäkt, vilka argument man använde samt
vilka normer och bilder man skapar av våldtäktsbrottens inblandande.5 Trots
att den främst behandlar sexuellt våld har den gett inspiration och en bra bild
av den rättsliga argumentationen runt våldtäktsbrottet samt den reproducering
av normer som kommer fram i rättsprotokollen.

På den internationella scenen kan vi �nna �Youth and Authority� av Paul
Gri�ths som behandlar ungdom och ungdomar, deras erfarenheter samt synen
på detta i femton- och sextonhundratalens England. Bokens huvudämne är inte
kon�ikter mellan auktoriteter men den tar upp kon�ikter som förekom mellan
mästare och lärlingar.6 Kirsi Warpula ska också nämnas då hennes artikel både
tar upp auktoritet och kon�ikter mellan barn och föräldrar i sextonhundratalets
Sverige och Finland.7

Vad �nns det då för forskning när vi kommit till en så speci�k del av vålds-
brotten som våld mot föräldrar och svärföräldrar? Inte så överdrivet mycket,
kan man kortfattat säga. Jan Sundin nämner brottet i sin bok utan att utveckla

3Sundin, För Gud, Staten och Folket: brott och rättsskipning i Sverige 1600-1840 .
4Inger, Svensk rättshistoria.
5Hassan Jansson, �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-

1800�.
6Gri�ths, Youth and Authority.
7Warpula, � �Honour Thy Father and Thy Mother�. The formation of authority in

seventeenth-century Sweden�.
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diskussionen om det, vilket inte heller är möjligt i en sådan översiktlig bok.8

Marja Taussi Sjöberg diskuterar insytning i sin bok �Rätten och kvinnorna:
från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen�, men utan att
diskutera de potentiella kon�ikterna.9

Bland de som gjort speci�k forskning på området framträder två personer
i förgrunden, Birgitta Odén och Jonas Liliequist. Birgitta Odén är i sin text
�Relationer mellan generationer� intresserad över detta våldsbrotts förändring
över tid och förklaringar på detta. Hon förklarar att de goda relationer mellan
generationerna man kan hitta i dagens samhälle förutsätter att det inte �nns
något ekonomiskt beroende eller samboende generationerna emellan.10 Jonas
Liliequist menar att man måste komplementera den övergripande forskningen
med ett mer djuplodande mikrohistoriskt perspektiv. I sin text �Du ska hedra
din fader och din moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter mellan ge-
nerationerna i 1700-talets Sverige och Finland� belyser han, med hjälp av två
fall från mitten av sjuttonhundratalet, en del av brottets kulturella kontexter.11

Området är alltså öppet för vidare forskning och det är i den mikrohistoriska
andan som denna uppsats kommer att fortsätta för att undersöka de symboliska
handlingar rörande ära och auktoritet som åter�nns i dessa brott. Mycket av den
tidigare forskningen kommer att återknytas till och utvecklas i undersökningen.

5 Teori och metod

5.1 Teoretiska utgångspunkter

Denna uppsats bekänner sig inte helhjärtat till en enskild teoretisk modell. Istäl-
let tar den inspiration och grundläggande antaganden från mikrosociologi och
mikrohistoria. Grunden i dessa forskningsfält är att undersöka händelser när-
mare och skala ner perspektivet för att på så sätt få ut detaljerna i historien.
Med denna teoretiska utgångspunkt undersöker man vad som har sagts, gjorts,
hur detta uppfattades och i vilken kontext det ska sättas.

För att rättfärdiga en sådan närgången analys av historien måste man sätta
upp en del grundantaganden. Det första, mest grundläggande, är att samhäl-
lets mikrovärld är sammankopplat med dess makrovärld. Sociologen Thomas J.
Sche� beskriver det som att samhället, likt en organism, består av en mängd de-
lar. Varje del får sin funktion endast i relation till de andra delarna och helheten
samtidigt som helheten endast är uppbyggd av delarna och deras relation. Om
man undersöker en del i samhället och dess relation till övriga delar kommer
man därför få en tydligare bild och en utökad förståelse av helheten.12 Vidare
menar han att människors främsta motivation är de sociala banden människor
emellan och att det är det som håller ihop ett samhälle. För att dessa band ska
kunna existera måste ett samhälle innehålla vad Sche� kallar �attunement�, en
samstämmighet, vilket är de gemensamma tankar och värderingar ett samhälle

8Sundin, För Gud, Staten och Folket: brott och rättsskipning i Sverige 1600-1840 , s. 234-
235 & 271.

9Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500-

och 1600-talen, s. 183 och framåt.
10Odén, �Relationer mellan generationerna�, s. 109.
11Se Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�.
12Sche�, Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure, s. 9-10.
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delar.13 Ett samhälle är, enligt Sche�, inte möjligt utan denna samstämmig-
het.14

Med dessa antaganden kan vi då härleda att �nns det ett samhälle så �nns
det i detta samhälle en mängd gemensamma tankar, värderingar och normer.
Delarna i ett samhälle måste därför vara präglade av dessa gemensamma tankar,
värderingar och normer. Att undersöka dessa delar och sätta dem i en gemensam
kontext kommer därför, om man gör en ordentlig undersökning, att ge en bild
av tankar, normer och värderingar som existerar i samhället som helhet och en
bild av hur de uttrycker sig.

I dessa resonemang passar också mikrohistorien in. Med en kvalitativ och
djupgående analys av ett källmaterial kan man mana fram en bild av ett sam-
hälle och dess kultur. Enligt det mikrohistoriska resonemanget är det tecken,
ord, handlingar och deras symboliska innebörd man ska leta efter för att kun-
na förklara relationerna mellan delarna och det hela samhället. Detta är det
teckentydande paradigmet som historikern Carlo Ginzburg skriver om.15

Då denna uppsats rör kon�ikter som handlar om auktoritetspositioner i hus-
hållet under stormaktstiden måste man närmare de�niera vad som menas med
auktoritet. Auktoritet de�nieras i den här uppsatsen som en samhälleligt befo-
gad ställning som möjliggör maktutövande. Makt de�nieras i den Weberianska
andan som förmågan att få fram sin vilja i en social relation trots motstånd.16

Weber har också en de�nition av auktoritet men den kommer inte att användas
till förmån för den ovan nämnda de�nitionen.

I uppsatsens syfte och frågeställningar nämns symboliska våldshandlingar.
Detta begrepp kräver en närmare de�nition. Med symboliskt våld avses de hand-
lingar och ord som är menade att skada en individs samhälleliga prestige, under
den studerade tidsperioden refererat till som �äran�. Det symboliska våldet skiljs
från det fysiska våldet i och med avsikten med handlingarna och orden. Det fy-
siska våldets avsikt är att tillfoga materiell, fysisk skada medan det symboliska
våldets avsikt är att tillfoga symbolisk skada. De två är tätt sammanbundna,
en ör�l, till exempel, kan både vara menad att skada fysiskt och symboliskt.

5.2 Metod

Metoden som har använts för denna uppsats kan betecknas som en hermene-
utisk tolkning av våldshandlingars och ords symboliska innebörder. Först har
resolutionerna lästs igenom noggrant för att få en så detaljerad bild som möjligt
av den beskrivna kon�ikten. Därefter har de inblandades auktoritetsrelationer
bestämts med utgångspunkt från deras positioner i hushållet och familjen samt
med hjälp av tidigare forskning. I det tredje steget har alla detaljer i de beskriv-
na våldshandlingarna och okvädningsorden satts in i sin speciella kontext för
att se i vilken utsträckning de kan tolkas som symboliska uttryck för auktoritet.

Med en sådan metod följer alltid en risk för godtycklighet i valet av vad man
anser vara symboliska våldshandlingar. Att en handling skulle kunna tolkas som
ett symboliskt uttryck för auktoritet innebär inte att den också faktiskt gjorde
det. I ett försök att eliminera denna godtycklighet så långt som möjligt så är
det bara handlingar och ord som återkommer �era gånger och vars symboliska

13Sche�, Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure, s. 4-5 & 8-9.
14Ibid., s. 97.
15Ginzburg, �Ledtrådar: Det teckentydande paradigmets rötter�.
16Weber, Economy and society: An outline of interpretive sociology, vol. 1, s. 53.

7



innebörd kan stärkas av tidigare forskning och andra källor som kommer att
diskuteras.

6 Bakgrund

I sextonhundratalets Sverige sker förändringar i rättsväsendet och den religiösa
läran som skapar bakgrunden för brottet mot det fjärde budet. Dessa kan samlas
i tre huvudlinjer som här ska presenteras för att ge en bakgrund och senare hjälpa
till att förklara vissa trender som dyker upp i hovrättens resolutioner. Efter det
kommer en presentation om hushållet och dess auktoritetspositioner att ges.

6.1 Rättsväsendets professionalisering

De medeltida lagarna som i Sverige fortfarande gällde på femton- och sexton-
hundratalen hade blivit föråldrade. Den framväxande centralmakten och dess
maktkonsolidering var i behov av en lagreform.17 Denna lagreform kom inte
förrän 1734 års lagrevision men under sextonhundratalets gång så släpps för-
ordningar och bestämmelser för att stärka centralmaktens in�ytande över rätts-
väsendet. Viktiga delar i denna maktkonsolidering och kontroll av rättsväsendet
är utgivandet av Kristo�ers landslag år 1608 och Svea hovrätts tillkomst år
1614. Den tryckta utgåvan av Kristo�ers landslag gjorde det möjligt för tingen
att döma efter en enhetlig lag då tidigare handskrifter inte alltid stämde över-
ens med varandra.18I Svea Hovrätt skulle det sitta domare lärda i den svenska,
romerska och tysk-romerska rätten och är ett tydligt exempel på professionalise-
ringen som rättsväsendet genomgår. Hovrätter upprättades senare även i Åbo,
Dorpat och Jönköping.19

Till hovrättens uppgifter hörde att, bland annat, granska grövre brottmål be-
lagda med dödsstra�.20 Hovrätterna brukade allt som oftast mildra stra�en vid
dessa grövre brott efter att underrätterna dömt efter lagens bokstav.21 Underrät-
terna var också skyldiga att sända in avskrifter av domböckerna, renovationer,
till hovrätten för granskning.22Denna kontroll av underrätternas verksamhet
från centralmaktens sida medförde ett utökande av skriftlighet i rättsväsendet
och att underrätternas domar blir mer enhetliga.23

Rättsväsendets professionalisering ledde till en minskad makt för det lokala
tinget och en förändring av dess syfte. Det lokala tinget hade länge varit ett
medel för att skapa förlikningar mellan parter i de mindre samhällena. Att
utreda vad som var sant eller falskt med hjälp av bevisföring tog en underordnad
roll, istället använde man sig av värjemålsed och edgärdsmannaprocessen för att
frikänna anklagade. Denna process gick till så att den anklagade kunde svära sig
fri eller använda sig av edgärdsmän som svor den anklagade fri. Denna process
var knuten till en ärekultur som genomsyrade hela lokalsamhället.

17Inger, Svensk rättshistoria, s. 72.
18Ibid., s. 72.
19Ibid., s. 70.
20Sundin, För Gud, Staten och Folket: brott och rättsskipning i Sverige 1600-1840 , s. 40.
21Inger, Svensk rättshistoria, s. 120.
22Ibid., s. 70.
23Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500-

och 1600-talen, s. 24-25.
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När staten konsoliderar sin makt och professionaliserar rättsväsendet för-
svinner edgärdsmannaprocessen till förmån för framförandet av bevis. Ärekul-
turen och människornas leverne var dock fortfarande viktiga i lokalsamhällets
rättsmentalitet.24

6.2 Religionen och rättsväsendet

När Kristo�ers landslag gavs ut år 1608 fanns det ett utdrag ur Moseböckerna
med som ett appendix. Bibeln ansågs vid tiden vara inspirerad av Gud och
Guds lag skulle gälla i Sverige.25 Den bakomliggande orsaken till detta var
tanken att Gud, vid den händelse att syndare förblev ostra�ade, skulle låta sitt
stra� drabba landet. Därför skapas en mängd nya brott som tidigare inte varit
stra�belagda eller som varit belagda med mildare stra�. Stra�et för många av
brotten mot Guds lag var nämligen döden.26Som tidigare skrivits så mildras
dock stra�en allt som oftast och den dömde �ck behålla livet, men stra�en var
ändå stränga.

Även det fjärde budordet blev svensk lag och ett brott mot detta föranledde
dödsstra�. Det fjärde budordet innebar inte bara Guds bud om att visa vördnad
för sina föräldrar utan även som en symbol för att hela samhällsordningen var
inordnad av Gud. Ett brott mot detta bud innebär alltså ett brott mot Guds
ordning.27

Enligt den religiösa läran skulle man alltså visa överheten vördnad. I denna
samhällsordning efter det fjärde budordet skulle barn visa vördnad för sina
föräldrar, hustrur mot sina män och tjänstefolk mot sina husbönder.28 Det var
den grund som samhället vilade på.

Under sextonhundratalet arbetade kyrkan aktivt för att få bort de äldre
katolska lärorna bland folket. Prästerskapet skulle uppfostra allmogen i den
lutherska läran och göra dem till goda kristna med medel såsom katekesförhör,
undervisning, förmaning och stra�.29 Guds bud skulle läras och följas av folket.

6.3 Den allmänna rättsmentaliteten

Religionens frammarsch i rättsväsendet ledde till en mängd nya brott med hårda
stra� och rättens professionalisering gjorde att man klev längre och längre ifrån
det gamla systemet med eder. Den breda massan verkar dock haft kvar en äldre
mentalitet gällande rättssystemets funktion. Det fanns en diskrepans mellan den
allmänna rättsmentaliteten och de stränga mosaiska lagarna som nu var en del
av svensk lag.30

Under sextonhundratalet och en bit in på sjuttonhundratalet var våld och
okvädningsord tätt sammanvävda med en ärekultur som genomsyrade det so-

24Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500-

och 1600-talen, s. 21-23.
25Inger, Svensk rättshistoria, s. 119.
26Inger, Svensk rättshistoria, s. 119; Sundin, För Gud, Staten och Folket: brott och rätts-

skipning i Sverige 1600-1840 , s. 299.
27Odén, �Relationer mellan generationerna�, s. 90.
28Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 232-233.
29Se Oja, � �God enighet, sämja och kärlek uti landet�: Den religiösa lagstiftningen och

ambitionerna att göra goda kristna av stormaktstidens svenskar�.
30Odén, �Relationer mellan generationerna�, s.92.
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ciala livet. Jonas Liliequist argumenterar för att våldet hade en symbolisk be-
tydelse som bland annat kunde användas som ett sätt att testa varandras ära.
Äran hade en stor social betydelse under sexton- och sjuttonhundratalen då de
personliga relationerna och ens anseende i andras ögon var viktigt. I ett samhäl-
le utan utbredd skrivkunnighet och som därför inte kunde byggas på skriftliga
avtal var man tvungen att lita till förtroendet för de övrigas heder. Våld och
förolämpningar kan därför inte bara ses som oprovocerade spontana handlingar
utan måste förstås i kontexten av en ärekultur.31

Den lutherska läran som kyrkan aktivt försökte uppfostra befolkningen i blev
inte helt och fullt inkorporerad i den folkliga mentaliteten. Göran Malmstedt
menar att många av de förreformatoriska dragen i den folkliga tron fanns kvar
och inte ville låta sig utplånas.32

I den kyrkliga läran liksom i den rättsliga läran, som var tätt sammankopp-
lade, råder det alltså oenighet med folkliga tankegångar och rättsmentalitet. Det
är delvis mot den bakgrunden vi måste ställa de rannsakningar och resolutioner
rörande brott mot det fjärde budet. Då kommer vi att kunna ge en viss kontext
och förklaring för några av de generella händelseförloppen som utspelar sig i
dessa brott.

6.4 Auktoritet i hushållet

Under stormaktstiden rådde en strikt hierarki i hushållet. Denna hierarki byggde
på den så kallade hustavlan som återfanns i Luthers lilla katekes. Hustavlan
var ett par sidor med råd om hur olika personer i olika samhällsskick skulle
bete sig. I den lägger Luther fram tre huvudstånd i samhället: det andliga, det
politiska och hus-ståndet. I dessa stånd fanns också en inre hierarki där den
högsta föreståndaren skulle se till de övrigas gudsfruktan och leverne.

Dessa tre stånd hade sina olika funktioner i samhället. Det andliga ståndet
skulle hålla i predikan och sakrament och det politiska ståndet skulle se till att
Guds ord spreds i riket och hålla i rättsväsendet. I hus-ståndet skulle husfadern
som en lärare undervisa sin familj och tjänstefolk och i Guds ord och hålla dem
från synd.33 Det är en sådan �Hustavlans värld� som Hilding Pleijel beskriver.
Hushållet betraktades som ett sorts kungarike i miniatyr där husfadern styrde.34

Denna bild av �Hustavlans värld� har dock fått kritik. Bengt Sandin har
kritiserat Pleijel och framfört att den sociala verkligheten under sextonhund-
ratalet inte stämde överens med den statiska hustavlan. Han framför även att
den samhällsorganisation i hustavlan var något som inte alltid behövde stäm-
ma med befolkningens sociala organisation.35 Som tidigare nämnts slog inte
reformationens idéer igenom i den folkliga mentaliteten. Katekesen var dock en
välläst bok under stormaktstiden.36 Kekke Stadin skriver att även om det kan
ha funnits alternativa syner på samhällsordningen så var hustavlan välkänd för
befolkningen.37

31Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 26-28.
32Malmstedt, Bondetro och kyrkoro, s. 165-168.
33Pleijel, Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, s. 30-33.
34Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, s. 36.
35Sandin, �Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i

svenska städer 1600-1850�, s. 52-53.
36Warpula, � �Honour Thy Father and Thy Mother�. The formation of authority in

seventeenth-century Sweden�, s. 79.
37Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, s. 36-37.
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Föräldrarna var under stormaktstiden ofta insytna hos något av sina barn.
Sytningen innebar att föräldrarna överlät gården åt sitt barn, eller annan nä-
ra släkting, mot att de där �ck bo och skötas. I regel gick denna uppgift till
sönerna.38 Även sönernas hustrurs föräldrar kunde bli insytna.39

Ett hushåll under stormaktstiden bestod av en mängd människor som ingick
i en inbördes hierarki. Mannen stod över hustrun och kunde �näpsa� henne
samt även aga barn och tjänstefolk. Hustrun hade också rätt att aga barnen och
tjänstefolket och både mannen och hustrun skulle visa vördnad för sina föräld-
rar och svärföräldrar. I alla fall var idealet sådant.40 Auktoriteten i hushållet
är ett komplicerat nät med många inblandade. Ibland behöver auktoritetsposi-
tionerna fastställas, det är i sådana tillfällen vissa av brotten man kan �nna i
resolutionerna kommer upp.

7 Undersökningen

7.1 Brott mot det fjärde budet i resolutionerna

År 1659, fjärde dag jul, har Aron Eliasson i Hola i Ångermanland hårdragit
sin fader, skurit honom i handen med en kniv och kallat honom både tjuv och
skälm, allt detta har enligt rannsakningen skett i dryckenskap. Framför tinget
så har han detta dock �högligen ångrar, och om nåd och tillgift ödmjukeligt
beder�. Fadern och gäldens allmoge framför också en förbön för hans familjs
skull. Hovrätten befriar Aron från livsstra�et och dömer honom istället till sju
gatlopp, att stå tre söndagar med ris i handen framför kyrkdörren och sedan stå
uppenbara skrift.41

Det här är ett relativt typiskt fall bland brotten mot det fjärde budet och
innehåller både generella drag från våldsbrott och, mer speci�kt, brottet att
slagit eller bannat sina föräldrar. Slagsmålet hade skett i dryckenskap, något
som ofta återkommer i andra våldsbrott. Skällsorden tjuv och skälm är bland
de vanligaste förolämpningarna från sextonhundratalet och är ett anfall på den
förolämpades ära. Att jämföra någon med en tjuv och skälm är att säga att de
är lika ärelösa som dessa.42 Hårdragningen är fysiskt våld som skiljer sig från
mer provocerande eller förödmjukande våld såsom ör�lar eller liknande.43 Detta
är handlingar som ofta återkommer även i andra våldsbrott vid tiden.

Det �nns också element i detta fall som är mer speci�kt för just våld mot
föräldrar. Att den förorättade föräldern, svärföräldern eller styvföräldern ber en
förbön om nåd för den anklagade är något vanligt förekommande. Här kommer
diskrepansen mellan den folkliga och statliga rättsmentaliteten fram. En del av
kon�ikterna har pågått under en längre tid och många slag och bannor har
förekommit innan allt hamnar inför tinget. Förbönerna tyder på att man är
medveten om stra�en för sådana brott.

Det är lätt att fråga sig varför man drog dessa fall för rätta då det ansågs att

38Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500-

och 1600-talen, s. 183-184 & s. 188.
39Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 228.
40Ibid., s. 228-229.
41Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 31 oktober år 1659, folio 151.
42Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 25.
43Ibid., s. 29.
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stra�en var för stränga och om man ändå i vissa fall kunde förlika sig utanför
rättsväsendet. Det kan �nnas många olika förklaringar till detta. Våldet var,
som tidigare skrivits, djupt integrerat med en ärekultur och de angripna styv-,
svär- eller köttsliga föräldrarna har säkert velat försvara sig från en potentiell
förlust av äran. Tinget var en o�entlig plats som kunde fungera som ett medel
för att återupprätta äran, att på tinget få saken uppklarad kunde återställa den
ära man möjligtvis hade förlorat.44

Marja Taussi Sjöberg talar i sin bok om �De primära relationernas samhälle�,
ett samhälle som hon menar präglades av en o�entlighet och öppenhet mellan
släkt, familj och grannar.45 I ett sådant samhälle kan det ha varit svårt att
hemlighålla brott vilket kan ha lett till att de ändå kom framför tinget förr eller
senare. I de fall där det funnits vittnen kommer dels risken att förlora äran vara
större och dels kommer det bli svårt, om inte omöjligt, att tysta ned brottet.

Endast en person bland resolutionerna har blivit halshuggen för brott mot
det fjärde budet. De övriga stra�en mildras om inte svarande frias från anklagel-
serna. Även fast stra�en mildras är de fortfarande hårda, gatulopp och fängelse
på vatten och bröd upp till en månad är vanligt förekommande. Hovrätten har
en dämpande funktion gentemot lagens bokstav och verkar tveksamma till att
döma ut dödsstra�. I ett fall från 1704 från Hässjö häradsting står Thomas
Nilsson anklagad för att ha slagit sin styvmor. Styvmodern Anna Jonsdotter
vill inte fälla en förbön för sin styvson och han kan då enligt lagen inte befrias
från dödsstra�et. I hovrättens resolution väljer man ändå att skona honom.

�Dock till följe av Kungl. Maj:ts till justitiens administrerade förord-
ning och befullmäktigade herrar Råds brev av d 7 uti innanvarande
månad, som lämnar Kungl. Rätten prövar skäligt, bliver Thomas
Nilsson, i anseende till de här vid be�ntlige lindrande omständighe-
ter, för det ådömde dödsstra�et förskont�46

Det verkar alltså som att hovrätten till det yttersta försöker undvika att utdöma
dödsstra� för denna brottskategori.

Den enda personen som blev avrättad hette Christer Nilsson. Anledningen
att han blev avrättad verkar dock vara det att hovrätten inte vill underminera sig
själv snarare än för det brott han gjort. Christer hade nämligen efter hovrättens
resolution från den 29 maj år 1691 blivit varnad.

�Kungl Rätten prövar skäligt att Christer Nilsson i Berg, bliver ifrån
Livsstra�et befriat, och skall plikta med nio skarpa gatulopp, samt
förvisas socknen, så länge föräldrarna är i livet, med den allvarliga
åtvarning att där han ännu sine föräldrar oförnuftigt bemöter, skall
han utan all nåder sitt liv hava förverkat�47

När han senare ändå återkommit till sina föräldrar och bannat dem och slagit
sönder bohag, så kan man från hovrättens resolution från den 18 oktober år
1695 läsa att �Christer Nilsson kan [...] ifrån livsstra�et icke befrias, utan skall

44Furuhagen, �Berusade bönder och bråkiga båtsmän: Social kontroll vid sockenstämmor
och ting under 1700-talet�, s. 162-163.

45Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500-

och 1600-talen, s. 176.
46Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 15 december år 1704, folio 375-376.
47Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 29 maj år 1691, folio 404-406.
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sig själv till välförtjänt stra� och androm till skräck och varnagel halshuggas�.48

Han är dock, som skrivits, den enda som avrättas. Och det är förmodligen, som
tidigare skrivits, på grund av hovrättens varning i den första resolutionen som
de inte kunde befria honom från livsstra�et den andra gången.

En generell trend i resolutionerna är att stra�satserna verkar öka ju längre
fram i tiden man kommer. Tio daler silvermynt i böter och att stå uppenbara
skrift var ett vanligt stra� i början av undersökningsperioden till omkring 1680-
talet. Där börjar gatloppen bli allt vanligare. Under Karl XII:s regeringstid
så ökade stra�satsen till hundra daler silvermynt, kyrkoplikt och avbön om den
överfallne bad för brottslingen.49 Likväl mildrar hovrätten fortfarande en hel del
domar, som exempelvis den ovan nämnda resolutionen över Thomas Nilsson.

7.2 Symboliskt våld och auktoritet

7.2.1 Käppar, ör�lar och yxskaft

Våld är ofta symboliskt, men vad för symboler i våldet kan man knyta till aukto-
ritet? Jonas Liliequist lägger i sin artikel upp argument för att slag med käppar
skulle vara ett sätt att visa auktoritet på då man vanligtvis agade barn med
käppar. Han underbygger detta med två rättsfall från sjuttonhundratalets mitt
och ordspråk från samma tid.50 Det �nns dessutom några fall i de resolutioner
som den här undersökningen behandlar som underbygger hans argument.

I en resolution från 1650 kan man läsa om Jon Pedersson som bråkat med
sin far Peder Olofsson då fadern efter att har råkat i oenighet med sonen �tagit
en käpp, villiandes där med slå sonen�. Sonen Jon har då tagit i käppen och
ryckt omkull fadern.51

Det mest talande exemplet är en resolution från 1696 över Oluf Andersson.
Oluf hade kommit drucken hem till sina föräldrar och där börjat ordkastas med
sin bror. Olufs mor har då sagt åt honom att �med slik olåt och munbruk att
innehålla� och tagit i honom och bett honom att gå hem. När hon gör detta så
sku�ar Oluf modern så att hon faller och stöter sig mot en bänk. Olufs fader
har då �tagit ett yxskaft att näpsa honom för detta hans förseende�, men Oluf
har ryckt det från honom så att fadern föll i golvet.52

Dessa fall visar rätt uttryckligt hur det är en auktoritetskon�ikt mellan per-
sonerna inblandade. Käppens användande för att slå sonen efter att oenigheten
uppkommit och det uttalade motivet att �näpsa� sonen. Sonen har i båda fallen
inte accepterat faderns tillrättavisning utan svarat med att rycka instrumentet
för bestra�ning ur faderns händer.

Agande av barn var under sextonhundratalet en självklarhet. Liliequist pe-
kar på bilder och texter från Hälsingelagen och tjuvabalken i en lagbok från
fjortonhundratalet som visar hur agan hade en viktig roll i uppfostran och lyd-
nad. Han påpekar också att det våld som barn och tjänstefolk förväntades tåla
inte accepterades av vuxna.53 Ör�lar förekom som tillrättavisande våld mot

48Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 18 oktober år 1695, folio 346-348.
49Odén, �Relationer mellan generationerna�, s. 91-92.
50Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 237-238.
51Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 4 juli år 1650, folio 45.
52Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 26 februari år 1696, folio 396-399.
53Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s.27.

13



barn, men det är även en våldsform som förekommer �itigt mellan vuxna som
förolämpningar menade att provocera.54

Hur ska man särskilja mellan de allmänt provocerande ör�larna och de som
är menade att etablera en auktoritetsposition? Vissa av fallen sker i ett sam-
manhang där man kan utröna bakomliggande auktoritetskon�ikter. En resolu-
tion från år 1666 över Hustru Brita i Acktiära är ett sådant fall. Hustru Britas
svärmoder, Hustru Gunnella, hade manat henne att vattna fåren och sköta bo-
skapen. Brita ville inte göra detta, Gunnella slår henne då över örat och Brita
slår tillbaka.55

Här ser vi en kon�ikt där auktoritet verkar spela in. Gunnella ger Brita en
uppgift, Brita vill inte acceptera Gunnellas auktoritet och vill inte utföra den,
Gunnella använder sig då av en bestra�ande symbolisk våldshandling för att
bekräfta sin auktoritetsposition varpå Brita bemöter denna med ett slag för att
inte underordna sig.

Ett annat talande fall är resolutionen från 1704 över Rasmus Hansson som är
angiven för att ha slagit sin far Hans Rasmusson. Fallet slutar med att Rasmus
frias från anklagelsen. Hans Rasmussons piga Barbro hade den sjuttonde decem-
ber 1703 enligt rannsakningen sagt till dragonen Jöns Norman att Rasmus hade
slagit sin far. Norman hade gått till sexmannen Per Ersson och tolvmannen Per
Persson och begärt att tolvmannen skulle stämma dem för tinget.

Vid tinget kommer det dock fram att Barbro inte sett Rasmus slå sin far.
Fadern och en annan piga berättar för tinget att fadern har bett Rasmus gå ut
och hugga ved men då Rasmus istället gick i säng så började fadern att skälla på
honom för detta. Barbro hade enligt rannsakningen också gjort så, vilket gjorde
Rasmus vred så att han sparkat Barbro. Fadern gav då honom för detta en ör�l.
Fadern betygar också �på det högsta, att sonen varken då eller eljest någonsin
honom slagit haver�.56

Här har vi ett fall där sonen bekräftar faderns auktoritet. Rasmus vill inte
lyda fadern när han sagt åt honom att hugga ved varpå fadern börjar skälla på
honom. När också pigan skäller på honom verkar det som om Rasmus inte vill
tolerera sådant från tjänstefolk och sparkar därför henne. Då det var faderns
piga tillrättavisar han Rasmus med en ör�l, en handling som är mer symbolisk
än till för att skada. I detta fall verkar dock den tillrättavisade parten �nna sig
i förälderns auktoritet och besvarar inte våldshandlingen.

Dessa fall ger en bild av en auktoritetsaspekt i de symboliska våldshandling-
arna. I vilket sammanhang ör�larna och käpparna används ger handlingarna en
annan innebörd som skiljer dem från andra våldshandlingar. Det är ett, från
föräldrarnas sida, tillrättavisande våld som handlar om att bekräfta en auktori-
tetsposition, något som inte alltid accepteras av den part som våldshandlingen
riktas mot.

54Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 28-29; Liliequist, �Du skall
hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter mellan generationerna i
1700-talets Sverige och Finland�, s. 237.

55Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 27 april år 1666, folio 275-276.
56Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 15 mars år 1704, folio 262-263.
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7.2.2 Tjänstefolkets agande och hemmets skötande

Det var inte bara barn som skulle agas i hemmet utan även tjänstefolket om
de, enligt husbonden eller matmodern, inte skötte sig.57Husbondemakten var
dock en balans mellan att utöva våld inom den legitima maktens gränser och
samtidigt inte överskrida den så våldet blev ett maktmissbruk. En god husbonde
skulle vara herre i sitt hus, en maktmissbrukande husbonde blev en tyrann.58

Rätten att bestra�a tjänstefolket blir ibland en grund för kon�ikt. Det tidi-
gare nämnda fallet med Rasmus Hansson innehåller en sådan aspekt, då Rasmus
sparkat pigan och fadern har för detta bestra�at honom med en ör�l, då det var
faderns piga. Ett mer talande fall är en resolution från 1692 över Johan Ersson i
Böhle, dennes son Anders Johansson och sonens hustru Karin Andersdotter. De
var angivna av kaplanen för �det de ett okristeligt och ganska förargeligt leverne
oavlåtligen förövat, med liv och trätor, samt eder, svordom och bannskap�. De
har för detta blivit åtvarnade av kyrkoherden men enligt protokollet inte lå-
tit bättra sig. Anders Johansson och hans hustru Karin Andersdotter anklagas
också för att ha slagit och bannat Johan Ersson. Detta skall ha hänt när de alla
tre kommit hem efter att ha varit i barnsöl hos sin granne. Karin har när hon
kommit hem �begynt att låta illa på sin piga Kierstin; varför svärfadern förmant
henne låta bliva folket ifred, och upphöra med sådan olåt�. Karin har då gått
och hämtat sin man och de har båda gått in i Johan Ersssons kammare där
Anders skall, enligt egen berättelse, �allenast en gång med �ata handen hava
slagit sin fader över huvudet�. Fadern hävdar att det skall ha varit tre gånger
med knytnäven.59

I ovanstående fall är det förmodligen inte så att Karin har uppfattat hennes
svärfaders kommentar som en oro och omtänksamhet över tjänstefolket. Istället
har verkar det som hon anser att svärfaderns kommentar ifrågasatte hennes
auktoritet som matmor och hennes rättighet att tillrättavisa sitt tjänstefolk.
Det kan vara förklaringen till att hon kallar upp sin man och går in till Johan
Ersson, för att med en våldshandling bekräfta auktoriteten i hushållet.

Ifrågasättandet av en husbondes förmåga att sköta hushållet var ett e�ektivt
sätt att kränka honom.60 Detta åskådliggörs tydligt av följande fall. En reso-
lution från 1667 beskriver hur bonden Peder Larsson illa trakterat sin hustrus
styvfar, kyrkoherden Herr Erich. De hade suttit och druckit öl när Herr Erich
�förmante Peder att ställa sig väl och intet så illa hava hemma hos sig, som han
hade varit van�. Detta �ck Peder att ta så illa vid sig att han angrep sin styvfar.

�[Peder har] först med skamliga smädesord angripit H Erich och
straxt där efter fattat honom i skägget, fört honom baklänges där
han satt på en karmstol i golvet, då han med den ena handen klöste
efter ögonen på honom, och med den andra hållt i halsen att han
icke annat visste än att han skulle strypa honom; Då omsider H
Erich upp kom och ville värja sig, stötandes honom i ansiktet med
en kanna, ryckte Peder skägget av honom, som tämligen långt och
brett var, så att H Erich för dess avrivande bliva var dag vanskapt

57Pleijel, Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, s. 66-67.
58Hassan Jansson, �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-

1800�, s. 80-82.
59Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 13 maj år 1692, folio 36-38.
60Hassan Jansson, �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-

1800�, s. 80.
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och vanhedrad för folkets åskådande, vid sitt ämbetes förättande.�61

Man kan emellertid fråga sig om auktoritetsaspekten i just denna kon�ikt är
Herr Erichs roll som kyrkoherde snarare än Peders hustrus styvfar. Kränkandet
av husbondens roll som föreståndare för sitt hushåll verkar dock vara ett påhopp
på Peders ära som krävde hastig vedergällning. Angreppet på någons auktoritet
att bestra�a sitt tjänstefolk kan mycket väl ha knutits an till samma område.

7.3 Mellan ungdom och vuxen

Det är ovanligt att åldern på personerna omnämnda i resolutionerna skrivs ut.
I följande fall så har dock rätten protokollfört att den anklagade var tjugotvå
år gammal.

År 1700 skrivs en resolution över domen på drängen Michel Ersson i Järvsö
som ska ha överfallit sin fader med okvädningsord, hårdrag och hotelser. Enligt
de något skiftande vittnesmålen ska händelseförloppet varit ungefär följande.
Den 23:e mars år 1699 hade Michels far, Erich Larsson, tyckt att Michel legat
för länge i sängen på morgonen. Fadern ska då ha gått dit där sonen låg och sagt:
�det vore rätt, att jag dig med ett spö eller slir en gång uppväckte�. Ett annat
vittnesmål säger att han skall ha sagt: �så fram sonen i rättan tid ej uppstod,
ville han gå upp i backen, taga en sveg och komma honom utur sängen med�.
Modern skall dock ha avrått honom.

Följande morgon, när Michel och Erich suttit vid bordet och bundit not,
skall Michels långa sovande kommit på tal igen. Michel ska då ha sagt: �jag
hörde en fågel sjunga igår, sig vilja gå upp i backen och skära sig en sveg, att
väcka upp mig med�. Fadern skall ha svarat: �det tör jag göra�. Någonstans skall
också Michel utbrustit: �Vill gubben slåss? Du kräkel, du vill slå en karl på sin
nattsäng�. Fadern och sonen råkade i slagsmål, där fadern tagit en bit alträ att
slå sonen med. Sonen ska då gripit fadern i håret och bägge ska ha tumlat i
golvet. Modern Karin Andersdotter och soldathustrun Gertrud Persdotter som
var närvarande ska ha skilt dem åt. Michel ska då ha tagit brandstaken och sagt
till fadern: �Morrar du, du kräkel, skall du få mera�.62

I detta fall kan man se symboler för auktoritet som tidigare har diskuterat.
Fadern hotar att med ett spö eller en sveg mota sonen ur sängen, som tidi-
gare lagts fram som ett medel för den vuxnas bestra�ning av barnet. Michels
okvädningsord mot sin far, �gubbe� och �kräkel�, anspelar på faderns ålder. Ut-
talandet �du vill slå en karl på sin nattsäng� anspelar på det oärliga i att slå
en man då han inte kunde försvara sig.63 Det intressanta här är dock åldern på
den anklagade.

I avhandlingen � `Att blifva sin egen' � undersöker Mats Jacobsson hur ung-
domar blev vuxna i Skellefteåtrakten på sjutton- och artonhundratalen. Han
skriver bland annat att i mortalitetstabeller mellan 1749 och 1801 så är in-
delningen �Barn under 10 år�, �Ungdom och ogift folk� och �Gift folk�. Denna
indelning ändrades 1802 till �Under 10 år�, �10-25 år�, �25-50 år� och �Över 50
år�. Ungdomstiden skulle då vid denna tid, enligt Mats Jacobsson, ligga mellan

61Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 11 februari 1667, folio 299.
62Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 26 januari år 1700, folio 369-373.
63Lerbom, �Våldets regionala realiteter: Soldaters dödliga våld mot civila i Skåne och Ble-

kinge 1660-1675�, s. 278.
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10 och 25 år.64

I en levnadsspegel från sextonhundratalets bondepraktika, använd av Ken-
neth Johansson i artikeln �Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet�, och
även i en artikel av Jonas Liliequist, så beskrivs ungdomen och den vuxna ål-
dern.65 Där görs skillnad mellan ynglingen upp till tjugo år, den trettioårige
�Adolesceus� som �går manskraft an� och den fyrtioårige �Juvenis [...] en fuller
man�.66 Paul Gri�ths �nner, i sin bok �Youth and Authority� även samma sak
i femton- och sextonhundratalens England.67

Michel med sina tjugotvå år verkar ha legat i en gråzon mellan ungdom
och fullvuxen. Hans far verkar inte ha betraktat honom som fullvuxen då han
tänkte ta till en sveg och piska honom ut ur sängen. Michel verkar däremot ha
uppfattat sig själv som en vuxen man. Här av kommentaren �du vill slå en karl
på sin nattsäng�. Det som av fadern betraktades som en, av hans auktoritet som
förälder, rättfärdigad våldshandling menar Michel är ett fegt och oärligt sätt att
behandla en vuxen man. Michel hade, enligt resolutionen, tjänat på många olika
ställen, någonting som sannolikt också fått honom att tycka att han inte var en
yngling längre.

Ett annat fall av den här sorten �nner man i en resolution från år 1707.
Där kan man läsa om den tjugotvåårige femmänningssoldaten Jeremias Buse
som ska ha sku�at och hårdragit sin sextiofemårige far Mats Larsson. Jeremias
ursäktar sig �att han utan ondska allenast sökt att avvärja de hugg och slag,
som fadern bar på honom med en piska, för då han intet vill följa honom hem
om aftonen�.68 Även här kan åldern på Jeremias ha spelat en roll i kon�ikten då
fadern kan ha velat etablera sin auktoritet som förälder över sonen som befunnit
sig i samma gråzon som den den tidigare nämnda Michel. Att han dessutom var
soldat kan mycket väl ha inverkat i auktoritetskon�ikten, då han som soldat
kunde anse sig berättigat att inte behöva underordna sig sin far och dessutom
bemöta hans våld med våld, som Liliequist diskuterar i sin artikel.69

Paul Gri�ths skriver om ungdomen i England under femton- och sexton-
hundratalen att man såg på den tiden av ens liv som ett vägskäl för att antingen
välja ett gudfruktigt liv eller att välja synd och högmod.70 I Sverige verkar det
också funnits en sådan syn på ungdom. I 1695 års psalmbok, som var en spridd
bok bland befolkningen, �nns det en �Barna-Psalm� som verkar ha skrivits för
denna ålder.

�3. Gif at jagh stedz min wandring så anställer,
At ungdoms feel och odygd migh eij fäller.
Jag sielf min in-och uthgång icke weet,
Ty led tu migh uthi all meenlöshet

4. Hwad nyttigt är hielp Gudh jagh må thet lära;
Be�ita migh ther hos om dygd och ähra;

64Jacobsson, � `Att blifva sin egen': Ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens
övre Norrland�, s. 113.

65Johansson, �Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Några tidstypiska tankegångar
kring gåtfulla ting�, s. 37.

66En lijten Book, Som kallas Bonde-Practica, Kapitlet �Menniskions Ålder i gemeen.�
67Gri�ths, Youth and Authority, s. 19-22.
68Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 19 mars år 1707, folio 630-631.
69Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 28.
70Gri�ths, Youth and Authority, s. 54-56.
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Min ungdoms tijd eij nöta fåfängt bort.
Thet läras bör är drygt, men tiden kort.�71

Även i andra sammanhang fanns denna tanke. I ett skillingtryck från 1759
vid namn �Ett sällsynt Stra� Wisat På en Högfärdig och sina fattige Föräldrar
föraktade Dotter� så berättas om en ung dam som lämnar sina fattiga föräldrar
för att tjäna som piga. Då hon lämnar föräldrarnas hem och översikt så faller
hon dock till syndigt leverne.

�3.
Den samma kände icke sig
Se'n hon sig sielf �ck råda
Men rusad' oförsiktelig
I kropps och siäla wåda
Ty hwad för tienst hon kunde få
Til prackt och ståt det skulle gå
Och til högfärdig lefnad.�72

I slutet av det sedelärande skillingtrycket får pigan sitt stra� av Gud. Vi
kommer att återkomma till det här skillingtrycket senare. Med den här synen
på ungdomen, som en tid där man lätt kan fastna i syndens nät om man inte
hade föräldrarna att tukta en, sätts vissa fall i ett nytt ljus.

Michel hade, som tidigare skrivits, tjänat på många olika ställen. Ett annat
fall där detta kommer fram är det över pigan Segrid Larsdotter från år 1696. Hon
har bland annat slagit sönder ett fönster till en stuga för att taga sig annat bröd
än det barkbröd hennes moder ställt fram �emedan hon länge tjänt i Stockholm
och intet är van med sådan spis�.73

Det kan mycket väl vara så att detta ungdomarnas uppfattade förfall till
syndigt leverne krävde att de tuktades för att få dem att visa vördnad för sina
föräldrar. �Dagelig godh tucht jagh lära må; Min ungdom väl förnöta.� som det
står i den första av Barna-Psalmerna.74 Barnens syn på att lämna föräldrarnas
auktoritet kan däremot från deras sida ha tillskrivits en annan betydelse än
det moraliska förfall som psalmer och skillingatryck förordade. För dem kan det
mycket möjligt ha setts som ett steg närmare vuxenlivet.75

Denna gråzon mellan ungdom och vuxen och den skilda synen på lämnan-
det av föräldrarnas auktoritet, moraliskt förfall som kräver att barnen tuktas
gentemot ett steg in i vuxenlivet, kan ha varit en kon�iktgrund. När dessa kon-
�ikter dyker upp märker man hur auktoritetspositionerna blossar upp. Barnen
anser sig närmare vuxenlivet och därför inte vill inlåta sig i föräldrarnas auk-
toritet. Föräldrarna å sin sida kan mycket väl ha sett detta som ett tecken på
vanvördnad och ett hot mot deras auktoritet och ära.

7.4 Auktoritet, en privatsak?

Den 24 maj 1706 skrivs en resolution över Erich Johansson i Sörsta, trettio år
gammal och en gift man, som för tinget varit anklagad att ha burit hugg på sin

71Den svenska psalmboken 1695: 1697 års koralbok , s. 666.
72Ett sällsynt Stra�.
73Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 29 april år 1696, folio 396-399.
74Den svenska psalmboken 1695: 1697 års koralbok , s. 665.
75Jacobsson, � `Att blifva sin egen': Ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens

övre Norrland�, s. 144-145.
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sextio år gamla far Johan Olofsson. Händelseförloppet börjar med att faderns
tjänstegosse Anders kommit hem till gården. Han hade varit skickad att hämta
hem en häst, men kommer har kommit hem med bara grimman. Johan Olofsson,
som vid tillfället var drucken, har då i dörren tagit gossen i håret och slängt
honom i golvet. Därefter har Johan tagit grimman och med den börjat att slå
sin tjänstegosse. Hans son Erich Johansson ska då ha fattat i gossen och sagt
till fadern: �Intet skola I äta upp honom�. Johan Olofsson har då börjat slå sin
son med grimman, �det ena slaget efter det andra�, och säger till honom: �Du
skulle själv ha gått efter hästen�. Erich skall på detta ha svarat: �I skulle hava
sagt mig det i rättan tid, så skulle det hava skett�.

Erich ska ha gått mot dörren med sin fader efter sig, fortfarande slående
sin son med grimman. Erich har då fattat sin far i armarna, fört honom till en
bänk, satt honom där och �som fadern satt och stampade på bänken, svärandes
och dundrandes på sonen för hästens skull, höll sonen i honom�. Fadern kommer
sig dock lös och när han kommit upp �har han fattat i sonens hår, vilken bad
soldaten Trana och Mats Hoberg att lossa fadern ifrån honom men som de
icke vill inlåta sig uti det oväsendet, så har fadern tumlat i golvet med sonen�.
Vittnena säger att de inte sett vem som först hamnat underst, men sonen och
fadern tumlar ett tag på golvet och varit ömsom över varandra. När de släppt
varandra har Trana och Hoberg tagit i Johan Olofsson och satt honom på bänken
igen.

Erich Johansson ska då bland annat ha sagt att: �om han inte vore hans
fader, så skulle han rista med honom�. Då har Johan Olofsson gått ut på gården,
medan Erich Johansson, soldat Trana och Mats Hoberg blivit kvar. När Johan
kommer tillbaka igen har han med sig två män benämnda Joris Philipsson och
Pehr Larsson. Johan Olofsson ska då ha sagt till dem: �Är det rätt att sonen
skall få taga fadern i håret�. Häradsrätten dömer Erich Johansson efter Guds
lag till döden. Hovrätten mildrar dock stra�et till sju gatulopp och uppenbar
kyrkoplikt.76

I resolutionen över Erich Johansson så kan vi se en hel del av de tidigare
diskuterade symbolerna runt en auktoritetskon�ikt. Johan Olofsson slår en av
sitt tjänstefolk när sonen går emellan och försöker förhindra detta. Han tycker
också att sonen inte gjort det som han borde, �Du skulle själv gått efter hästen�.
Erich Johansson är trettio år när det här utspelar sig. I resolutionen framkommer
av länsmannen, tolvmännen och grannarna att Johan Olofsson länge haft ett
oroligt leverne.

�[Johan Olofsson har] varit allt stilla orolig och trätosam samt mycket
begiven på fylleri, ofta illa hanterat och slagit sin hustru, och således
fört ett elakt och förargeligt leverne uti sitt eget hus, lämnandes sine
barn onda exempel av sig. Så är och hans son Erich Johansson illa
bliven upptuktad, och ty till självsvåld och dryckenskap sig begivit,
var av träta och oenighet emellan fadern och honom esomoftast blivit
anstiftad och förspord, och särdeles sedan han är vordan gifter, för
2 år sedan.�77

Kon�ikten har alltså pågått under en lång tid. Erich Johansson ska alltså ha gift
sig vid tjugoåtta års ålder. Giftermål var något som ansågs som ett slutgiltigt

76Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 24 maj 1706, folio 536-539.
77Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 24 maj 1706, folio 536-539.
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steg i vuxenlivet.78 Att oenigheten kan ha ökat efter Erichs giftermål kan ha
berott på att han då ansett sig som en vuxen jämlike till fadern, något som
fadern kanske inte accepterat.

Det intressanta i det här fallet är dock när Erich Johansson ber soldaten
Trana och Mats Hoberg, som verkar vara i samma gård, om hjälp, att de �icke
vill inlåta sig uti det oväsendet�. Liliequist skriver i sin artikel att medling och
försoningen mellan de stridande parterna var en central del i våldet.79 Även Jens
Lerbom i sin undersökning av soldater inkvarterade i Skåne mellan 1660-1675
visar att man många gånger försökte skilja de kämpande åt.80

Mot den bakgrunden är det udda att Trana och Hoberg inte ville skilja
Erich och hans far åt när Erich bad om det. Till detta kan det självklart �nnas
många förklaringar. Johan Olofsson beskrivs som en orolig och trätosam man
begiven på fylleri. Han är under händelsen drucken och brukar våld så Trana
och Hoberg kanske vill hålla sig borta från honom. Det känns dock udda att två
vuxna män, varav en är soldat, skulle visa sig för rädda att ge sig in i bråket
när de innefattades av den allmänna ärekulturen vid tiden.

En av skillnaderna mellan fallet Erich Johansson och de fall som Liliequist
och Lerbom tar upp är att i de två sistnämndas fall så är det en större social
jämlikhet mellan de som slåss. I Liliequists fall är de inblandade soldater, i
Lerboms fall är de överfallna bönder så där kan man diskutera huruvida parterna
såg sig själva som socialt jämlika. De som försöker skilja de kämpande åt är
i både Liliequists och Lerboms fall andra soldater, alltså tillhörande samma
sociala grupp.

Det står inte uttryckligen i resolutionen på vems gård det hela utspelar sig,
men tjänstegossen tillhörde fadern och det står att han kom hem. Om det är
Johan Olofssons gård de är på kan det ge än mer av en auktoritetsaspekt till
bråket. Det kan vara så att Hoberg och Trana inte vill inlåta sig i bråket då de
är på Johan Olofssons gård och att Johan verkar, i alla fall ur sin synvinkel,
tillrättavisa sin son. Erich, som även om han är gift och förmodligen anser sig
själv som vuxen, verkar i det längsta försöka undvika ett slagsmål med fadern.
Auktoriteterna i slagsmålet och vem som har rätt att slå vem är alltså inte helt
klar, därför kanske Trana och Hoberg anser att det är något som parterna får lösa
sinsemellan. När de både skilts från varandra sätter de Johan Olofsson tillbaka
på bänken, utan risk att behöva blanda sig i en kon�ikt rörande auktoritet
mellan far och son.

Denna förklaring är högst spekulativ. Kan det �nnas �er fall i resolutionerna
som kan underbygga den? Från den 8 november år 1695 kommer en resolution
över Erich Bengtsson i Forsa i Hälsingland som ska ha slagit sin moder, hustru
Kerstin. Det hela ska ha hänt på fjärde dag jul när en borgare från Hudiksvall
vid namn Engelbrecht Haning på grund av dåligt väder på sin resa var tvungen
att söka hus i Forsa Prästgård. Där inne sitter hjälpprästen Herr Nils Wallijn
och Erich Bengtsson och dricker.

När Haning dyker upp börjar Erich att provocera honom. Det framgår inte
i resolutionen varför han vill provocera Haning, det kan ha varit gammalt groll
eller dylikt. Han börjar med att ta Haning i gördeln och rycka in honom i för-

78Jacobsson, � `Att blifva sin egen': Ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens
övre Norrland�, s. 175.

79Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 30.
80Lerbom, �Våldets regionala realiteter: Soldaters dödliga våld mot civila i Skåne och Ble-

kinge 1660-1675�, s. 277-278.
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stugan. Sedan kommer han med en del provocerande kommentarer till Haning,
rörande en major Bruchner som Haning hade varit hos och nu var på resa däri-
från. Haning försöker undvika att bråka genom att gå bort till spisen, men Erich
följer efter. Efter en del provocerande åtbörder så stöter Erich Haning i golvet
från bänken där han satt. Haning ska då ha utbrustit: �den är en hundfott,
som utan ringaste orsak skjuter man�. Detta gör Erich arg och han som börjar
uppmana Haning att slåss med eder och svordom. Hans moder och de andra
försöker lugna honom men han sku�ar sin moder ifrån sig svärandes. Herr Nils
och Haning har då för �att undvika detta tumult, förfogat sig undan i andre
stuvan�.81

Händelseförloppet är något oklart i detta fall, och det ska tilläggas att detta
är Hanings vittnesmål som Erich i rannsakningen protesterar mot. Att Haning
går iväg till den andra stugan är också rätt förståeligt då det var med honom
som Erich ville bråka. Hjälpprästen Herr Nils Wallijn kan man dock fråga sig
varför han bestämmer sig för att bege sig ifrån prästgården, och lämna Erich
och hans moder. Fallet med Erich Bengtsson i Forsa ger dock i bästa fall tvek-
sam underbyggnad till att auktoritetskon�ikter inom familjen sågs som något
man inte blandade sig in i. Detta för att kon�ikten i grunden inte rörde Erichs
förhållande med sin moder.

För att vidare diskutera denna aspekt av auktoritetskon�ikter får vi ta till en
annan metod. Istället för att hitta fall som underbygger den förklaring som lagts
fram kan man leta efter fall som skulle emotsäga den. Finns det fall av kon�ikter
rörande auktoritet i hushållet där man aktivt försöker skilja de kämpande åt?

Några sådana fall har hittats i resolutionerna. Det ena är det redan disku-
terade fallet med Michel Ersson, han vars fader Erich Larsson ville få upp ur
sängen med en sveg. När Michel och hans far Erich fattat varandra i håret och
ramlat i golvet skiljs de åt av Michels moder Karin Andersdoter och soldat-
hustrun Gertrud Persdotter. I detta fall skiljs parterna åt när de bråkar som
värst. Detta fall skjuter emellertid inte den tidigare givna förklaringen i sank.
En av dem som skiljde fader och son åt var nämligen Karin Andersdoter som
var Michels moder och Erichs hustru, och därför en medlem i samma hushåll
som mycket väl kan ha sett sig befogad att försöka avsluta kon�ikten. Även i en
resolution från år 1706 över kronobåtsmannen Hans Nilsson Svan, som visserli-
gen innehåller en del skiftande vittnesmål, är det Svans moder och hans syster
som skiljer honom och hans styvfar Daniel Erichsson åt.82 I Jonas Liliequists
artikel tar han upp ett fall med Rickus Anders Nilsson som bråkar med sin far,
även där är det, trots en utomståendes inledande försök, familjemedlemmar och
släktingar som skiljer dem åt.83

Ett annat fall man kan hitta är från en resolution skriven den 6 februari
år 1690 rörande Joen Andersson. Joen hade en lördagsafton kommit hem och
börjat bannas. Hans fader, Anders Johansson, har då förmanat honom att vara
stilla, men Joen har då önskat �den gamla djävulen i djävulens våld�. Han ska
ha slagit sönder stolar och barnvaggor samt vält maten från bordet. När fadern
igen ber honom att �med sådant oväsende innehålla� ska han ha gått till faderns
säng och överfallit honom med hugg och slag. Våldet eskalerar och det står att
Joen skulle �icke vända igen, förr än han skulle se sin faders och broders blod�.

81Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 8 november år 1695, folio 358-360.
82Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 22 mars år 1706, folio 517-520.
83Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 236.
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Han har fattat sin bror Peder i håret �och med en täljkniv sagt sig skolat dräpa
honom�. Då tar drängen Knuut Larsson kniven ifrån honom och allesammans
�yr från gården till grannarna.84

I det här fallet ingriper drängen Knuut Larsson i bråket och tar kniven
från Joen. Men detta fall verkar också vara otillräckligt för att motbevisa den
förklaring som lagts upp för Tranas och Hobergs ovilja att skilja den kämpande
fadern och sonen åt. Här är det nämligen när Joen är i handgemäng med sin
broder som drängen ingriper. Joen har dessutom hotat att dräpa brodern Peder,
vilket är något som kanske medverkade i Knuuts val att avväpna Joen.

Så håller den hypotetiska förklaringen om att auktoritetskon�ikter inom fa-
miljen, till skillnad från andra kon�ikter, ansågs vara en privat angelägenhet
som man inte gav sig in i? Det kan nog varken konstateras eller avvisas helt.
Ett fall gör inget faktum, men i vidare forskning är det ett möjligt undersök-
ningsområde för att vidare förstå auktoritetsaspekten i stormaktstidens hushåll.

7.5 Okvädningsord

Förolämpningarna som återkommer i resolutionerna är för det mesta de okväd-
ningsord som även i andra sammanhang brukades under tidsperioden. Skällsor-
den �tjuv� och �skälm� är vanligt förekommande, då de är vanliga även i övrigt
under tidsperioden. De är menade att skada den smädades ära. Ett okvädnings-
ord som ofta återkommer i resolutionerna är �gamla djävul�. Djävul är inte heller
en ovanlig förolämpning under tidsperioden, med ordet �gamla� före så påpekar
förolämpningen den tilltalades ålder.

Ålderdom är något som återkommer i förolämpningarna. �Gamla djävul� och
�kräkel� har redan nämnts. �Gubbe� �nns som ett skällsord riktat mot män i
vissa av resolutionerna. Dock förekommer det också som en allmän benämning
på gamla män i vissa sammanhang. Vad är det för negativt som menas med dessa
skällsord? Anspelandet på åldern verkar långt ifrån katekesens förmaningar om
vördnad för de äldre. Här kan man återigen, som Jonas Liliequist gör i sin
artikel, ta till levnadsspegeln ur 1662 års bondepraktika.85 Den gamle beskrivs
där som �Gråhårigh uthlefwat Gubbe�. �Misshag har jag till alla� står det där om
den äldre och även fast detta berodde på svaghet och ångest över de synder som
begåtts under livets gång, som Liliequist skriver, kan man ändå se de stereotyper
som man anspelar på.86

�Alla wele gamble wara, men ingen heeta� är ett ordspråk som Christofer
Larsson Grubbe tar upp i sin samling av ordspråk i boken �Penu Proverbiale�
från 1665.87 I förklaringen till ordspråket skriver han: �The gamble blifwa giärna
förachtade för ålder och swagheet skull, och sky fördenskull Nampnet�. Det �nns
�er ordspråk i denna bok som påpekar det negativa med ålderdomen. �Medh
Åhren bytes Håren� ges förklaringen �Ålderen giör mycken förandring; Han giör
Menniskian skröpligh och waanskapad�.88

84Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 6 februari år 1690, folio 231-232.
85Liliequist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter

mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 234-235.
86En lijten Book, Som kallas Bonde-Practica, Kapitlet �Menniskions Ålder i gemeen.� Lili-

equist, �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl � kon�ikter mellan
generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�, s. 234-235.

87Penu Proverbiale, s. 14.
88Penu Proverbiale, s. 520-521.
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Anspelningen på ålder i förolämpningarna är en referens till de negativa
aspekterna som man associerar till ålderdomen, inte helt förvånande. Ur de
här ordspråken och levnadsspeglarna kan man se vad för negativa associationer
som fanns under tidsperioden, vresighet, skröplighet och svaghet. Dessa för-
olämpningar är dock inte direkt relaterade till auktoritet, annat än att man
förmodligen försöker förminska föräldraauktoriteten med dessa negativa associ-
ationer. Annars förekommer mest de vanliga skällsord för den tiden. En gång, i
en resolution från år 1641, förekommer skällsordet �tyrann�, något som kan för-
knippas med en alltför hårdhänt, och därför en misskötsam, husbonde.89 Men
detta är det enda fallet där det ordet står nedskrivet. Rätt ofta står det inte
i resolutionerna uttryckligen vilka svordomar och eder som använts. Djupare
undersökningar i tingsrannsakningarna skulle kanske belysa detta vidare, men
det står utanför den här undersökningen.

7.6 Skillnader mellan män och kvinnor i det symboliska

våldet

Hittills har mest män och deras symboliska våld mot andra män behandlats.
I resolutionerna förekommer det för det mesta män, både som förövare och
angripna. Under hela tidsperioden så är det 41 män som kommer inför hovrätten,
några av dem två gånger, och 13 kvinnor. Detta är inte förvånande utan en
generell trend i brottsstatistiken under den tidigmoderna perioden.

Björn Furuhagen skriver, i sin avhandling �Berusade bönder och bråkiga
båtsmän�, att detta förmodligen beror på den juridiska och sociala position som
kvinnor hade under tidsperioden. Juridiskt gavs hon inte möjlighet att begå alla
sorters brott och socialt hade hon enligt samhällskonstruktionen en tillbakadra-
gen ställning.90 Inom hushållet hade mannen den framträdande positionen som
husbonde och ägde som sådan auktoritet över barn, tjänstefolk och även sin
hustru.91 �Hustrunar ware sina män underdånigha� står det i Luthers hustavla
som råd till de gifta kvinnorna.92

Den ärekultur som genomsyrade samhället vid den här tiden var inte lika
påtaglig bland kvinnor. I den kvinnliga folkliga ärekulturen lades större vikt på
den sexuella moralen, även om sexuell ärbarhet även gällde för män så verkar
kvinnor varit mer utsatta.93 Den kvinnliga livscykeln skiljer sig också från den
manliga under den här tiden. Mannens livscykel i bondepraktikans �Lefwernes
Spegel� var baserat på hans ålder och åtaganden medan kvinnans i grunden var
baserat på hennes förhållande till en man. Den gick från jungfru, ogift i faderns
kontroll, via hustru, i sin mans kontroll, till änka, vars make har dött.94

Våldskulturen skiljer sig också åt på vilken typ av våld man använder mot
kvinnor och män. När det gäller mäns våld mot kvinnor var husbonderollen en

89Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 2 juni år 1641, folio 122.
90Furuhagen, �Berusade bönder och bråkiga båtsmän: Social kontroll vid sockenstämmor

och ting under 1700-talet�, s. 99-100.
91Furuhagen, �Berusade bönder och bråkiga båtsmän: Social kontroll vid sockenstämmor

och ting under 1700-talet�, s. 100; Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, s. 36.
92Malmgren, Arthur och Kroon, John, Fyra svenska reformationsskrifter tryckta i Stock-

holm år 1562. 1, Den svenska psalmboken; Katekes jämte en liten bönbok .
93Lennartsson, �I säng och säte: Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland�,

s. 329-332.
94Johansson, �Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Några tidstypiska tankegångar

kring gåtfulla ting�, s. 40-42.

23



balansgång mellan tillåten aga och näpst och ett missbruk av makt och våld som
gjorde honom till en hustyrann.95 Grovt våld mot kvinnor verkar ha ansetts vara
något ohederligt och omanligt. Karin Hassan Jansson diskuterar i sin avhandling
att kvinnor verkar ha använt det oärliga våldet som argument mot soldater i
våldtäktsrättegångar.96 Det våld som söner, svärsöner och styvsöner använder
mot sina mödrar, svärmödrar och styvmödrar verkar också vara av ett mildare
slag, ibland inte ens uppsåtligt.

Från år 1704 kommer till exempel en resolution över bonden Anders An-
dersson som blivit oense med sin mor Karin Andersdotter om en bytta med öl
i bryggstugan. Han har börjat dra i byttan som hans mor håller i. Hon vill inte
släppa ifrån sig den och när hon lyckas slita den till sig så har hon fallit och
stött sig. Hon har sen sprungit in i stugan med byttan och då Anders kommit
efter har hon tagit honom i håret. Anders ska då ha sku�at henne ifrån sig så
hon fallit i golvet.97

Den tidigare nämnde Peder, som rev skägget av kyrkoherden, ska ha råkat
sku�at sin svärmoder när han tänkte att slå sin hustrus styvfader Herr Erich.

Från 1696 kommer en resolution över bonden Anders Pedersson som ska ha
tagit sin svärmor Karin Pedersdotter i armarna och vridit dem av och an så hon
där av tog skada. Han ska också ha sku�at henne efter att hon tagit honom i
håret då hon tyckt att han kommit hem från fäbodarna med för lite mjölk.98

I ovanstående fall verkar sönerna och svärsönerna mer ha sku�at undan sina
mödrar och svärmödrar så de fallit i golvet. Det är sällan som något grövre våld
används. Det �nns förstås undantag, Christer Nilsson, som är den enda som
blir avrättad, verkar ha använt rätt mycket våld även mot sin mor, något vi
återkommer till senare.

Mödrarnas, svärmödrarnas och styvmödrarnas våld mot sina styv-, svär-
och köttsliga söner är sällan lika våldsamt som svär-, styv- och köttsliga fäders
kan vara mot desamma. I fallet med Anders Pedersson och hans svärmor Karin
Pedersdotter har hon greppat honom i håret. I resolutionen över Oluf Andersson,
som det skrivits om tidigare, har modern tagit i honom och bett honom gå hem,
varpå han har sku�at henne ifrån sig.

Våld mellan kvinnor och deras svär-, styv- eller köttsliga föräldrar skiljer sig
inte nämnvärt från från mäns våld i annat än att de sällan ger sig in i större
slagsmål med dem utan det snarare rör sig om några utväxlingar av våld. Detta
till skillnad från de större handgemängen som kan ske mellan män och deras
fäder, styvfäder eller svärfäder, som i fall beskrivna tidigare.

Den främsta auktoritetsaspekt som kommer fram i det symboliska våldet är
positionen som hushållets hustru och matmor. Detta kommer att argumenteras
för nedan i några olika avsnitt. Till en början ska vi undersöka en företeelse
som mest begås av män och inte allmänt riktas mot kvinnor. Därefter följer ett
resonemang om en del andra företeelser.

95Se Liliequist, � `Flep eller hustyrann' � en diskurs om manlighet, makt och auktoritet i
1600- och 1700-talets Sverige.�

96Hassan Jansson, �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800�, s. 61.

97Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 27 februari 1704, folio 252-254.
98Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 18 juni år 1696, folio 432-434.
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7.6.1 Kärlens sönderslående

År 1706 skrivs en resolution över bonden Erich Hindrichsson som står anklagad
för att ha hårdragits med sin far och stött sin mor. Förutom detta ska han också
ha �med en stång fönstren och ett stenkrus sönderslagit, dess gryta på gården
utkastat och boddörren sönderstött�. Han förklarar sig med att han varit drucken
vid tillfället.99

I en resolution från 1690 över Joen Andersson, som tidigare skrivits om,
har Joen �huggandes och sönderslåendes trenne stolar tillika med sin brors bar-
nevaggor�. Christer Nilsson, tidigare nämnd, ska när han drucken kommit hem
�fört ett otillbörligt leverne, med svordom och bannskap, samt kärlens och andra
sakers sönderslående�.100

Erich Olsson, i en resolution från år 1696, har bland annat slagit sönder en
lykta i golvet, något som hans far uppfattat hotfullt då han �gått i granngården,
tänkandes bättre vara ute, än inne hos honom�.101

Detta sönderslående av ägodelar är inget som bara förekommer i kon�ikter
mellan generationerna. Liliequist skriver i sin artikel om soldater som kommit
objudna på ett bröllop och där bland annat slog sönder tallrikar.102 Han be-
skriver detta som ett hotfullt och provocerande beteende, en förklaring som
även denna uppsats håller sig till. Vid sidan av de hotfulla och provocerande
aspekterna i dessa tilltag så kan man tänka sig att det var en relativt mild
våldshandling. Då våld mot föräldrar är brottsligt kan man ha valt att ge sig
på deras tillhörigheter för att hota och provocera, och kanske även visa sin ilska
och etablera en auktoritetskon�ikt.

Vidare ska en annan aspekt av våld mot ägodelar diskuteras. Den kommande
argumentationen gäller huruvida detta är en del i ett symboliskt våld riktat mot
hustruns auktoritetsposition.

7.6.2 Klädernas sönderrivande och huvudbonadernas avslagande

Den första resolutionen över Christer Nilsson skrivs år 1691. Där beskrivs det
hur Christer �uti sin bitterhet, rivit armarna ifrån en skinnpäls, som modern
haft på sig, slitit sönder överdelen, rivit hatten av hennes huvud�. Det �nns i
resolutionerna �er sådana fall där kläder slits sönder.103

Erich Olsson, som nämns tidigare, ska förutom att ha slagit sönder lyktor
och kommit åt sin far med armbågen även ha rivit sönder sin moders kjortel.
Dock, enligt fadern, i tron att det var hans systers.104

I Erich Bengtssons fall, vars bråk med borgaren Haning det skrivits om tidi-
gare, undersöker rätten om det var Erich som slagit av moderns huvudbonad.105

Det är dock inte bara kvinnor som råkar ut för detta. En resolution från år 1698
över Olof Olofson beskriver hur Olof spottat sin styvfader i ansiktet, tagit honom
i håret, bitit honom i tummen och dessutom rivit sönder hans skjorta.106

99Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 11 juli år 1706, folio 549-551.
100Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 6 februari 1690, folio 231-232.
101Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 16 maj år 1696, folio 407-410.
102Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 34.
103Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 29 maj år 1691, folio 404-406.
104Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 16 maj år 1696, folio 407-410.
105Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 8 november år 1695, folio 358-360.
106Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 4 mars år 1698, folio 118-119.

25



Detta rivande i kläderna kan inte bortförklaras med att det var ett miss-
tag från förövarnas sida. Bilden man får från resolutionerna är att det varit en
medveten våldshandling, de anklagade bortförklarar det aldrig med att de råkat
komma åt kläderna. Det krävs dessutom rätt mycket kraft för att på ett så-
dant sätt slita bort armar på skinnpälsar och riva sönder kjortlar. Om man ska
förklara dessa våldshandlingar kan man ge dem en liknande innebörd som ägo-
delarnas sönderslagande. Det är ett provocerande och hotfullt våld, men kanske
även förnedrande och mer personligt än att slå sönder kärl och ägodelar.

Så var kommer kvinnorna in i det här? I två av fallen med symboliskt våld rö-
rande kläder �nns det omskrivet i resolutionerna om huvudbonader som slagits
av kvinnors huvuden. I det ena fallet är det Christer Nilsson, vars handlingar
beskrivits ovan, och i det andra fallet är det Erich Bengtsson som anklagas. I
Erich Bengtssons fall är det oklart vem som slagit av modern hennes huvudbo-
nad, men vid rannsakningen försöker man ta reda på om det är Erich som har
varit förövaren. Pigan Annika Jacobsdotter vittnar att �Erik skjutit emot sin
moder och sagt, gå till helvetis moder, [...] var till modern svarat, jag skull nu
gå ifrån dig min son far väl, och då hade modern varit barhuvad, men vem som
haft av huvudbonaden på henne visste Anna intet�.107

För att förstå betydelsen av det här symboliska våldet måste det ses till den
tidens dräktskick. I den folkliga dräkten under sexton- och sjuttonhundratalen
så var den gifta kvinnan tvungen att dölja sitt hår till skillnad från de unga
ogifta kvinnorna som kunde ha sitt hår utsläppt eller �ätat.108 Äktenskapet
innebar en social statushöjning, särskilt för män men även för kvinnor. Att vara
ogift för länge, eller för alltid, innebar sociala nackdelar. Giftermålet, som var
en del i den kvinnliga livscykeln som tidigare diskuterats, var något som de allra
�esta kvinnor ville komma till. Giftermålet gav också kvinnorna en auktoritet
över barn och tjänstefolk.109

Ställt mot den bakgrunden är rättens utfrågningar om huvudbonaderna mer
förståelig. Att slå av huvudbonaden på en gift kvinna kan, förutom det pro-
vocerande, hotande och förnedrande våld som diskuterats innan, ha varit en
våldshandling riktad mot hennes auktoritet i hushållet som gift kvinna och mo-
der. Christer Nilsson ursäktar sitt tilltag med moderns kläder inför rätten att
�han tänkt det antingen haver varit hans hustru, eller pigan�.110 Det vill säga en
kvinna som han har laglig rätt att bestra�a eller en kvinna som inte haft rätt
att bära de kläderna.

7.6.3 Utvältandet av maten

Christer Nilsson i Berg, i Ångermanland, har blivit rätt �itigt omnämnd i denna
uppsats. Anledningen till detta är att han förekommer i två resolutioner som
båda rätt utförligt har beskrivit hans tilltag. I den senare av resolutionerna döms
han till halshuggning, en dom som mycket väl kan ha bidragit till de noggranna
beskrivningarna av hans brott, i alla fall i den senare resolutionen, då hovrätten
kan ha önskat ett utförligt protokoll sedan de dömt någon till döden. Hur det
än må vara så kommer nu ett av hans tilltag återigen att beskrivas.

Den 18 oktober år 1695 skrivs den andra resolutionen över Christer Nilsson,

107Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 8 november år 1695, folio 358-360.
108Liby, Kläderna gör upplänningen: Folkligt mode � tradition och trender , s. 12, 40, & 79.
109Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, s. 70-71 & 83-85.
110Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 29 maj år 1691, folio 404-406.
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som kom att bli ödesdiger för honom. Bland de många, enligt rätten, förargliga
handlingar han gjort är det en speci�k som vi ska fästa vårt intresse vid. Trots
att hovrätten tidigare beslutade att förvisa honom från socknen så har Christer
Nilsson ändå beslutat att komma hem.

�[Christer Nilsson har]esomoftast drucken hemkommit, svurit och
låtit illa, bannat föräldrarna, kallandes dem gamla djävlar, så att
fadern alltid, då Christer således drucken hemkommit, måst �y utur
gården för hans otidighet och olåt, pockat och trugat modern att
giva sig mat, och den mat som framsatt blivit, och han intet be-
hagat, föraktligen kastat under bordet och kring golvet, slagit upp
skåp och kistor och själv tagit, vad honom lystet, några kärl och
bohags-saker, dels sönderslagit, dels på elden kastat, med mycken
annan stygglighet, som han emot dem visat, när han således varit
drucken;�111

I det här fallet kan vi se sådant som tidigare har diskuterats. Christer kallar
sina föräldrar �gamla djävlar� och slår sönder kärl och bohag. Vad som nu skall
nu skall utforskas närmare är dock hans tilltag med maten som han �föraktligen
kastat under bordet och kring golvet�.

Det här fallet är inte det enda där mat är inblandat i kon�ikten. I resolutio-
nen över Joen Andersson från år 1690, som tidigare nämnts, slår Joen sönder
både stolar och barnvaggor, men också �bordet med den där på framsatta ma-
ten�.112

Att mat kan ha en symbolisk innebörd är självklart. Man behöver bara se
till den kristna nattvarden eller till fastan som åter�nns i många religioner. Kan
denna åtbörd att kasta maten på golvet ha haft en annan innebörd än att visa
förakt eller, som fallet med att slå sönder föremål, hota, provocera och förnedra?
Låt oss återigen vända oss till det skillingtryck som tidigare nämnts.

�Ett sällsynt Stra� Wisat På en Högfärdig och sina fattige Föräldrar förak-
tade Dotter uti en liten Stad i Pommeren benämnd Sibau, för få år sedan.� är
det långa namnet på skillingtrycket från år 1759. Tidsbestämmelsen �för få år
sedan� är kanske lite underdrivet då legenden som visan behandlar varit pub-
licerad i Post Tijdender så tidigt som den 21 maj år 1657.113 Visan på tjugo
verser handlar om, som tidigare skrivits, en ung kvinna som lämnar sina fattiga
föräldrar för att tjäna som piga men faller till ett högfärdigt leverne. Efter en tid
dör hennes far och hennes gamla moder som �på käpp och krycka stödde� ber
dottern om pengar så de kan begrava hennes fader �som Gud det sielf befaller�.
Dottern vill dock inte göra detta.

�7.
Hon hade då på �orton år
Sig mycket godt förwärfwat,
Om hon med högmods synden swår
Guds gåfwor ej förderfwat.
Hon swarad': Det går mig ej an,
Begraf'n hur I will och kan;
Men jag mitt mynt ej skingrar.

111Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 18 oktober år 1695, folio 346-348.
112Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 6 februari år 1690, folio 231-232.
113Information förmedlad av Svenskt visarkiv
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8.
Jag bör på nästa marknads dag
Mig nya kläder kjöpa:
Ej höfwar då för mig, at jag
Dertil om lån skal löpa,
Hur jag går klädder hwar man ser,
Stor sak hwad graf man gubben ger
Ej någon derom skiöter.�

Pigans husfru ser dock detta och �mera Christligt tänkte�. Hon ger därför
pengar till begravningen. Pigan blir bjuden till fadder och får av sin husfru
två bröd att ge till sin moder. Pigan känner sig dock harmsen när hon bär på
brödet och svär på modern. När hon gått ett tag så kommer hon till där vägen
är smutsig och vill inte smutsa ner sina skor.

�12.
Här fans ej sten, här fans ej spång
På den hon kunde klifwa;
Gå kring war wägen allt för lång,
Ej will hon smuttsig blifwa;
Ty lägger hon de bröden så,
Att hon på dem kund' torrskodd gå,
Men hämnden resan stäckte.�

Hennes ben fastnar i jorden då hon kliver på bröden och sitter orörliga �som
en stor och jordfast sten�. När folket kommer från kyrkan så ser de henne, men
ingen lyckas hjälpa henne loss. Prästen förmanar henne att bekänna sina synder
och ångra sig.

�16.
Den Presten rådde henne till,
Att allwar bättring göra:
Bekänna synden, ty då will
Gud arma syndar'n höra.
Hon ropar då: Jag usla barn
Har sjelf mig snärdt i syndens garn;
För tjensten jag nu lönas.

17.
Guds ord jag aldrig älskat har,
Hwad Presten sagt, föraktadt;
Bedröfwat både Mor och far,
Werlds-lustar eftertraktadt:
Guds gåfwors missbruk war min lust,
Nu mättas jag af qwal och pust,
Och sådant allt med rätta.

18.
I, menniskor! som på mig se,
Låt detta eder lära

28



Att man bör Gudi dyrkan ge;
Föräldrar skall man ära.
Fly högmod, som en rot till allt,
Som görs emot hwad Gud befallt;
Bli'n af min ofärd wisa.�

Pigan sjunker sedan ner i jorden och försvinner och visan slutar med en
förmaning att undvika �synd och stolthet� om man �will Himlen ärfwa�.114 Visan
är i grunden en sedelärande berättelse om att man ska undvika högmod för att
slippa Guds stra�. Den innehåller även vissa bitar av intresse. Pigans fall till
högmod efter att hon lämnat hemmet och föräldrarna har redan diskuterats.
I visan �nns en uppmaning till ungdomar och barn att vörda sina föräldrar,
�Föräldrar skall man ära�, och att det är högmodet som leder till sådana synder
som vanvördnad för sina föräldrar. Detta tar sig det symboliska uttrycket i visan
att pigan kliver på de bröd hon skulle ge till sin mor för att bespara sina skor.

Visan är tryckt 1759 men, som tidigare skrivits, så fanns själva legenden i
tryck från så tidigt som 1657. Hur länge den muntliga traditionen av den funnits
går inte att uttala sig om. Legenden kan dock mycket väl ha varit känd i Sverige
under undersökningsperioden då den redan cirkulerat i Tyskland sedan sexton-
hundratalet och i Danmark sen i alla fall början av sjuttonhundratalet.115 Med
stöd av de teoretiska utgångspunkterna som lagts fram kan man hävda att visan,
legenden och matens kastande på golvet delar vissa kulturella tankegångar. Det
kan vara därför som rätten fäster sig vid att Christer Nilsson �föraktligen kas-
tat� maten under bordet och på golvet. En tydlig symbolisk våldshandling mot
föräldraauktoriteten. Christer Nilsson försvarar sig med �att han vid sitt upp-
stigande råkat stryka maten av bordet�, denna åtbörd var alltså enligt honom
inte menad.116 För att vidare underbygga resonemanget som förts och för att se
hur detta symboliska våld mer speci�kt riktades ska vi se till arbetsfördelningen
i bondehushållet under stormaktstiden.

Under stormaktstiden hörde hanteringen och tillverkandet av mat och dryck
bland allmogen till det kvinnliga arbetet.117 Kekke Stadin skriver om bondhust-
run att: �Kokkonsten var [...] en viktig måttstock på hennes egen kvinnlighet�.118

Med detta i åtanke kan man kasta lite ljus över en del fall i resolutionerna.
År 1694 skrivs en resolution över Hustru Karin Persdotter som stod anklagad

för att ha slagit och bannat sin far Pehr Biörnson. Det hela ska ha utspelat sig
när faderns måg bad honom gå till bords för att äta vattvälling. Fadern Pehr
ska då ha svarat �sig snarare få den än något annat gott�. Enligt fadern ska då
Karin ha sagt �att om han inte ville supa[äta] sådant som de hava, så skulle han
draga till helvetis�. Därefter ska hon tagit honom i armarna och stött honom
baklänges i bänken, skällt på honom och hållit i hans händer samt stött honom
att han blivit blå.

Karins berättelse skiljer sig dock väsentligt från faderns. Hon menar att hon
endast sagt �att hon intet hade bättre mat att giva honom�. Fadern ska då,
enligt henne, för detta velat ge henne en ör�l. Hon ska då ha tagit i hans arm
för att han inte skulle slå henne. Fadern, som då fattat henne i håret, ska då

114Ett sällsynt Stra�.
115Information förmedlad av Svenskt visarkiv
116Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 18 oktober år 1695, folio 346-348.
117Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, s. 269.
118Ibid., s. 289.
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ha råkat falla på bänken och stött ansiktet i bordet. Karins systerson Peder
Johansson ska ha instämt i Karins berättelse. Fadern påstår dock att Karin har
mutat gossen till att ge detta vittnesmål, men både underrätten och hovrätten
frikänner henne.119

Händelseförloppet är med andra ord oklart. Vattvällingen som fadern bekla-
gar sig över är en välling kokad på vatten och mjöl, oftast råg- eller kornmjöl.
Den är, i alla fall vid nittonhundratalets början, benämnd som vardagsmat och
i vissa fall till och med som fattigmansmat.120 Detta kan förklara faderns kom-
mentar.

Att Karin kan ha tagit illa upp av faderns kommentar kan förklaras med
att den var riktad mot hennes duglighet som hustru och matmor. Maten var,
som tidigare skrivits, hustruns angelägenhet. Att nedvärdera hennes skicklighet
skulle kunna, enligt resonemanget som här förs, jämföras med att påpeka att en
husbonde inte kan sköta sitt hem.

I en resolution från år 1703 står Hustru Karin Grelsdotter anklagad för att
ha slagit sin svärmoder Lucia Olsdotter. Svärmodern ska ha tröskat sig några
kärvar korn till mat. När hon kommit in i stuvan ska Karin börjat träta med
henne om detta. Karin ska i detta bråk ha slagit sin svärmoder.121

I detta fall kan det också vara en kon�ikt rörande hustruns och matmoderns
auktoritetsposition. Kon�ikten mellan Karin Grelsdotter och Lucia Olsdotter är
inte alltför utförligt beskriven. Men med bakgrund av matens betydelse för hus-
moderns kvinnlighet och position i hushållet är det inte otroligt att kon�iktens
grund är att Karin känt sin position hotad av svärmoderns tilltag. Svärmodern
kan å sin sida känt att husmoderns auktoritet, och därmed kontroll över matens
skötande, borde höra henne till.

För att nu återvända till Christer Nilssons tilltag när han ska ha kastat
maten under bordet och på golvet. Det har resonerats, med grund i de teoretiska
utgångspunkterna, om att skillingtrycket, och legenden bakom den, delar en
samstämmighet med Christer Nilssons tilltag. Argumentet har också förts fram
för att maten, och därför kon�ikter runt den, har med hustruns och matmoderns
auktoritetsposition att göra. Ur detta kommer att utvältande av mat eller att
slänga den på golvet är, åtminstone i de fall som här angivits, en symbolisk
våldshandling som uppfattats av sin samtid som en kränkande handling mot
föräldraauktoriteten och mer speci�kt kvinnan i hushållet.

Mot denna bakgrund får även fallet med Segrid Larsdotter, som tidigare
omnämnts, en annan betydelse. Hon hade förutom att slå sönder fönstret för
att komma åt bröd, då hon inte velat äta barkbröd, även tagit tagit ett fat
med mat som modern slagit upp. Enligt resolutionen för att hon inte vill dela
det med modern.122 Även dessa handlingar kan ha varit riktade mot moderns
auktoritet.

Denna förklaringsmodell kan förstås hotas av att mat välts ut även i tillfällen
då ingen föräldraauktoritet stått på spel. En av de soldater i Liliequists artikel,
som tidigare nämndes, har bland annat vält ut den upplagda maten på bröllopet
de kom objudna till.123 �Våld hade alltså en starkt symbolisk innebörd som
skiftade beroende på var, när, hur och mot vem våldet riktade sig.� skriver

119Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 18 oktober år 1694, folio 268-269.
120Keyland, Svensk allmogekost , del 1, s. 23, 24, 30, 33, 41, 52, 56, 74 & 154.
121Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 30 december år 1703, folio 240-242.
122Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 29 april år 1696, folio 396-399.
123Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 34.
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Liliequist.124 Det kan alltså vara så att det här resonemanget ändå stämmer i
dessa speci�ka fall.

7.6.4 Våld mot hustruns och matmoderns auktoritet

Det går att fråga sig varför man ska belysa sådana speci�ka våldshandlingar
som de rörande huvudbonader och mat? Resonemangen som förts i det här
avsnittet har rört sig runt auktoriteten som kvinnor innehar som hustru och
matmor i hushållet. De handlingarna som här har lyfts fram kan vara en insyn
i det symboliska våldet mot denna auktoritet. Något som kan ge mer förståelse
av hur dessa auktoritetspositioner uppfattades i sin samtid.

8 Slutsatser och diskussion

Denna uppsats har målat upp en bild av det symboliska våldet i auktoritets-
kon�ikter under stormaktstiden. I den bilden kan man se hur handlingar och
ord får en innebörd i den historiska kontexten. I undersökningen har det lyfts
fram en mängd symboliska våldshandlingar: Ör�lar, käppar, klädernas sönderri-
vande, utvältande av mat, okvädningsord och huvudbonaders avslagande. Dessa
får sin anknytning till auktoritetspositioner i hushållet genom det sammanhang
de utspelar sig i och kan inte skiljas från sin historiska kontext. De symboliska
våldshandlingarna får en mening först när man förstår denna kontext.

Den historiska kontexten är gråzonen mellan ungdom och vuxen, synen på
unga och gamla, agandet av barn, husbondens styrande av hushållet samt hust-
runs och matmoderns auktoritetsposition och arbetsområden. Allt detta i stor-
maktstidens Sverige med de religiösa tankegångar och den ärekultur som fanns.
Resonemangen runt dessa har underbyggts av tidigare forskning och samtida
källor.

I dessa kon�ikter kan viktiga skillnader iakttas beroende på könen hos de
inblandade. Det framgår i de kon�ikter som behandlats av hovrätten att �er
män än kvinnor varit inblandade i dessa kon�ikter. Det har även framgått att
när kvinnor och män är utsatta för våldshandlingar är det en skillnad i vilket
våld som används. När ett symboliskt våld brukats mot mödrar, styvmödrar och
svärmödrar har �era exempel nu visat på hur det rört hustruns och matmoderns
auktoritetsposition. De problem med denna förklaring är dels att de domar
som �nns aldrig kommer kunna ge hela bilden. Kanske har det varit ojämnt
stora mörkertal för detta brott män och kvinnor emellan. Det kan också sägas
att det inte är ett över�öd av exempel på symbolisk våld ägnat att försvaga
en hustrus eller matmoders auktoritetsposition varför ytterligare forskning på
området, kanske i andra geogra�ska områden eller tidsperioder, skulle kunna
styrka eller omkullkasta detta resonemang.

Om man läser den här uppsatsen kanske det är lätt att tro att alla kon�ikter
mellan barn och föräldrar har med auktoritet att göra. Så är det naturligtvis
inte. Från år 1670 kommer till exempel en resolution över Pär Nilsson som inte
verkar röra någon auktoritetsposition.

�[Pär Nilsson har]beskyllt och anklagat sin fader Nils Pärsson, hava
bedrivit blodskam med sin sonhustru Sara Erichsdotter, jämväl åt-
skilliga gånger honom bannat och utropat för horkarl och horjagare,

124Liliequist, � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �, s. 27.
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och som skulle legat på hans hustrus buk, bedit och fanen taga vid
fadern, slagit sin hustru och kallat henne hora.�125

Detta fall visar upp en helt annan form av kon�ikt, med fadern som be-
skylls för samlag med sin sonhustru. Fallet kan säkerligen även det sättas i en
kulturell kontext, men det föreligger vara rätt långt från en auktoritetskon�ikt.
Auktoritetspositionerna �nns emellertid ofta där i bakgrunden av kon�ikterna.
Den hårda lagstiftningen i Sverige under undersökningsperioden gör att dessa
kon�ikter rannsakas och beskrivs relativt utförligt. Resolutionerna från Svea
Hovrätt blir som små berättelser där man kan utläsa hur hushållets auktoritets-
positioner formas, används och utmanas.

De fall som har undersökts har uteslutande utspelat sig i hushåll från den
breda kategorin allmogen. I resolutionerna syns bönder och bondhustrur, pigor
och drängar, soldater och soldathustrur. Andra samhällsklasser har lyst med sin
frånvaro. Dessa ständer, borgare, präster och adel, hade en annan familjeupp-
byggnad än allmogen och auktoriteten i dessa visar sig förmodligen på andra
sätt. Detta är något som mycket väl skulle kunna vara ett område för vidare
forskning. Paul Gri�ths har skrivit om lärlingar och mästare i sin bok �Youth
and authority�.126 Något liknande om svenska förhållanden verkar inte �nnas
för tillfället.

De presenterade förklaringsmodellerna har förhoppningsvis gett en del pus-
selbitar till hur hushållet och dess auktoritetsroller fungerade under stormakts-
tiden. De har också förhoppningsvis gett en bild av hur dessa positioner aktua-
liseras när de utmanas och när kon�ikter uppstår.

125Skrivelser från Svea Hovrätt, given den 15 juni år 1670, folio 496-497.
126Gri�ths, Youth and Authority, kapitel 6 �The Disorded Household�.

32



Källor och litteratur

Otryckta källor

Umeå Universitets Forskningsarkiv

Skrivelser från Svea Hovrätt till Gävleborgs läns landskansli 1635-1707. Mikro-
�che, Umeå.

Tryckta källor

Arosiandrinus, Andreas Johannis (1662). En lijten Book, Som kallas Bonde-
Practica, Eller Wädher-Book, Innehållande någhra sköna Reglor, hurule-
des man skal känna och lära heela Åhrens Lopp, alltijdh warandes åhr ifrå
åhr. Faksimil på Litteraturbanken. url: http://litteraturbanken.se/
forfattare/ArosiandrinusAJ/titlar/BondePractica/sida/7/faksimil.

Biblia: Thet är all then Helga skrift på svensko (1995). Skellefteå.
Den svenska psalmboken 1695: 1697 års koralbok (1985[1697]). Faks.-tr. Stock-

holm.
Ett sällsynt Stra� Wisat På en Högfärdig och sina fattige Föräldrar förakta-

de Dotter uti en liten Stad i Pommeren benämnd Sibau, för få år sedan.
Förestält uti en eftertänkelig Wijsa: Anledning gaf om denne händelsen in-
lupne berättelser. Kan siungas som: Ach HErre stra�a icke mig, Tryckt i År.
(1759). Faksimil av tryck förmedlat av Svenskt visarkiv, tryckår förmedlat
av Kungliga biblioteket.

Grubbe, Christofer Larsson (1665). Penu Proverbiale Dhet är: Ett ymnigt för-
rådh a� allehanda Gambla och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk.
Deels genom långlig Observation antecknade; Dels a� Latinen och Tyskan
vthförte/ och til Swänskan lämpade: Medh en kort explication för dhe en-
faldigas skul: Sampt wedhängde Sententier och Verilogier; Så och richtige
Concordantier Ordspråken emillan. Ad marginem någre Skri�tenes rum in-
förde, som medh Ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår Swänska na-
tion (förmodeligen) til tiänst och behagh sammanskri�ne A� Christoph: L.
Grubb. Præs: Calm: Medh Kongl: May:tz Privilegio. Faksimil på Littera-
turbanken. url: http://litteraturbanken.se/forfattare/GrubbeCL/
titlar/PenuProverbiale/sida/-16/faksimil.

Malmgren, Arthur och Kroon, John (1965). Fyra svenska reformationsskrifter
tryckta i Stockholm år 1562. 1, Den svenska psalmboken; Katekes jämte en
liten bönbok. [Malmö]: [Lengertz antikvariat].

Litteratur

Furuhagen, Björn (1996). �Berusade bönder och bråkiga båtsmän: Social kon-
troll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet�. Diss. Stockholm: Stock-
holm Univ.

Ginzburg, Carlo (1989). �Ledtrådar: Det teckentydande paradigmets rötter�. I:
Ledtrådar: Essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia. Stockholm:
Häften för Kritiska studier.

Gri�ths, Paul (1996). Youth and Authority. Oxford: Clarendon Press.
Hassan Jansson, Karin (2002). �Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktio-

nen av kön i Sverige 1600-1800�. Diss. Uppsala: Uppsala Univ.

33

http://litteraturbanken.se/forfattare/ArosiandrinusAJ/titlar/BondePractica/sida/7/faksimil
http://litteraturbanken.se/forfattare/ArosiandrinusAJ/titlar/BondePractica/sida/7/faksimil
http://litteraturbanken.se/forfattare/GrubbeCL/titlar/PenuProverbiale/sida/-16/faksimil
http://litteraturbanken.se/forfattare/GrubbeCL/titlar/PenuProverbiale/sida/-16/faksimil


Inger, Göran (1997). Svensk rättshistoria. Malmö: Liber Ekonomi.
Jacobsson, Mats (2000). � `Att blifva sin egen': Ungdomars väg in i vuxenlivet i

1700- och 1800-talens övre Norrland�. Diss. Umeå: Umeå Univ.
Johansson, Kenneth (1997). �Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Någ-

ra tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting�. I: Jämmerdal och fröjdesal:
Kvinnor i stormaktstidens Sverige. Stockholm: Atlantis.

Keyland, Nils (1989[1919]). Svensk allmogekost. Stockholm: Carlsson i samar-
bete med Institutet för folklivsforskning och Nordiska museet.

Lennartsson, Malin (1999). �I säng och säte: Relationer mellan kvinnor och män
i 1600-talets Småland�. Diss. Lund: Lund Univ.

Lerbom, Jens (2006). �Våldets regionala realiteter: Soldaters dödliga våld mot
civila i Skåne och Blekinge 1660-1675�. I: Våld: Representation och verklighet.
Lund: Nordic Academic Press.

Liby, Håkan (1997). Kläderna gör upplänningen: Folkligt mode � tradition och
trender. Uppsala: Upplandsmuseet.

Liliequist, Jonas (1998). � �Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss� �. I: Jämten.
� (2012). �Du skall hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl �

kon�ikter mellan generationerna i 1700-talets Sverige och Finland�. I: Män-
niskan, arbetet och historien. En vänbok om Tom Ericsson. Umeå: Umeå
Universitet.

� (2000). �`Flep eller hustyrann' � en diskurs om manlighet, makt och aukto-
ritet i 1600- och 1700-talets Sverige.� I: Køn, religion og kvinder i bevægelse:
konferencerapport fra det vi. Nordiske Kvindehistorikermøde, Tisvildeleje 12-
15 August 1999. Roskilde: Kvinder på Tværs, Institut for Historie og Sam-
fundsforhold.

Malmstedt, Göran (2002). Bondetro och kyrkoro. Lund: Nordic Academic Press.
Odén, Birgitta (1991). �Relationer mellan generationerna�. I: Maktpolitik och

husfrid: studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad.
Lund: Lund University Press.

Oja, Linda (2000). � �God enighet, sämja och kärlek uti landet�: Den religiösa
lagstiftningen och ambitionerna att göra goda kristna av stormaktstidens
svenskar�. I: Stat � kyrka � samhälle: Den stormaktstida samhällsorningen i
Sverige och Östersjöprovinserna. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Pleijel, Hilding (1970). Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige.
Stockholm: Verbum.

Sandin, Bengt (1986). �Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning
och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850�. Diss. Lund: Lund Univ.

Sche�, Thomas J. (1994).Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structu-
re. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Stadin, Kekke (2004). Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic
Academic Press.

Sundin, Jan (1992). För Gud, Staten och Folket: brott och rättsskipning i Sverige
1600-1840. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Taussi Sjöberg, Marja (1996). Rätten och kvinnorna: från släktmakt till stats-
makt i Sverige på 1500- och 1600-talen. Stockholm: Atlantis.

Warpula, Kirsi (2002). � �Honour Thy Father and Thy Mother�. The formation of
authority in seventeenth-century Sweden�. I: Manslaughter, fornication and
secterianism: Norm-breaking in Finland and the Baltic area from mediaeval
to modern times. Helsingfors: The Finnish Academy of Science och Letters.

34



Weber, Max (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology.
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. url: https:
//archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety.

35

https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety
https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety

	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Syfte
	Frågeställningar

	Källmaterial
	Tidigare forskning
	Teori och metod
	Teoretiska utgångspunkter
	Metod

	Bakgrund
	Rättsväsendets professionalisering
	Religionen och rättsväsendet
	Den allmänna rättsmentaliteten
	Auktoritet i hushållet

	Undersökningen
	Brott mot det fjärde budet i resolutionerna
	Symboliskt våld och auktoritet
	Käppar, örfilar och yxskaft
	Tjänstefolkets agande och hemmets skötande

	Mellan ungdom och vuxen
	Auktoritet, en privatsak?
	Okvädningsord
	Skillnader mellan män och kvinnor i det symboliska våldet
	Kärlens sönderslående
	Klädernas sönderrivande och huvudbonadernas avslagande
	Utvältandet av maten
	Våld mot hustruns och matmoderns auktoritet


	Slutsatser och diskussion

