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Abstract 

This thesis discusses how the hymen is described historically in Swedish sex manuals 

between 1889-1904, along with descriptions of defloration and chastity. The analysis is based 

on the assumption that science and gender are social and cultural constructions.  The purpose 

of this thesis is to examine late nineteenth-early twentieth century’s conceptions of women, 

sexuality and chastity by discussing this period's descriptions of the hymen in a historical 

context. This study is concluded by reading and contextualizing sex manuals published in 

Sweden around the turn of the century. 

 The conclusion of this thesis is that the hymen is not necessarily viewed as a 

membrane, although every sex manual writer believe that there is some sort of fold, referred 

to as the hymen, in virgin females' genitals. However, the hymen is not seen as evidence of 

women's chastity by the authors because of the assumed occurrence of irregularities in this 

"fold". Under "normal" circumstances, the hymen is believed to break during a woman's first 

intercourse which is described as painful (and bloody) by the authors of the sex manuals. 
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Inledning 

Det kvinnliga underlivets beskaffenhet och funktioner har genom historien varit föremål för 

en rad teorier och tolkningar. Från att livmodern tänktes vandra runt i kroppen under antiken 

började den kirurgiskt fixeras i bäckenet för att bota hysteriska kvinnor under 1800-talet.
1
 

Samma århundrade fick det kvinnliga ägget ett hem i äggstockarna, från att även kvinnan 

under antiken tänktes ha haft en sädesvätska som sköts ut vid orgasmögonblicket.
2
 

 Men mödomshinnan (eller hymen, eller möhinnan eller kanske jungfruhinnan?) 

– vart har den hållit hus? Under 2000-talet har mödomshinnans själva existens ifrågasatts. I 

antologin Kropp och genus i medicinen (2004) hävdar barnmorskorna och forskarna Carola 

Eriksson och Monica Christianson att det vi tidigare kallat mödomshinnan i själva verket inte 

ens finns.
3
 Enligt Eriksson och Christianson är mödomshinnan att betrakta som en social och 

kulturell konstruktion utan vetenskaplig förankring. Författarna menar att "[i] förlängningen 

kan det påstås att denna enkla biologiska struktur har förvandlats till ett psykologiskt redskap, 

utsatt för fördömanden eller lovord", samt att detta i förlängningen bidrar till att den 

patriarkala hegemonin vidmakthålls.
4
 

 Riktigt så lät det inte för drygt hundra år sedan. Denna uppsats kommer att 

undersöka hur mödomshinnan beskrevs i sexhandböcker kring sekelskiftet 1900. 

 

 

  

                                                           
1
 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (1994), 2. uppl., (Stockholm, 

2005), 158f. Ulrika Nilsson, Kampen om Kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk 
gynekologi 1860-1925 (Uppsala, 2003), 157f. 
2
 Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 

1800-1920 (Stockholm, 2006), 170. Karin Dirke, "Kön och känslor: antika idéer om kvinnor och män" i Från 
Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien, red. Lennerhed, Lena (Hedemora, 2006), 25. 
Johannisson (1994), 115. 
3
 Monica Christianson & Carola Eriksson, "Myter om mödomshinnan – en genusteoretisk betraktelse av 

mödomshinnans natur och kultur" i Kropp och genus i medicinen, red. Birgitta Hovelius & Eva E. Johansson 
(Lund, 2004), 317ff. 
4
 Christianson & Eriksson (2004), 317. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt mödomshinnan har beskrivits i 

sexhandböcker under perioden 1889-1904. Genom att studera hur sexhandboksförfattare 

skildrar mödomshinnan vill jag lyfta fram föreställningar om kvinnlig sexualitet och 

kyskhetsideal kring sekelskiftet 1900. För att besvara uppsatsens syfte har jag använt mig av 

följande frågeställningar: 

- Hur beskrevs mödomshinnan i en medicinsk kontext? 

- Vad ansågs vara normalt/onormalt gällande mödomshinnan? 

- Vilken funktion hade mödomshinnan enligt sexhandböckerna? 

- Hur beskrevs mödomshinnan i relation till den s.k. deflorationen? 

- Såg sexhandboksförfattarna mödomshinnan som ett bevis på kvinnlig kyskhet? 

 

Teori och metod 

I likhet med idéhistorikerna Karin Johannisson och Ulrika Nilsson kommer jag i denna 

uppsats att utgå från det teoretiska antagandet att vetenskapsidkare och -förmedlare aktivt 

konstruerar verkligheten, snarare än passivt upptäcker en naturgiven sanning. Det innebär 

även att man vid studiet av vetenskaplig litteratur bör förstå den utifrån en specifik historik 

kontext.
5
 De medicinska förklaringar som kommer till uttryck i källmaterialet kan därför 

förstås som uttryck för kulturella och sociala föreställningar, regler och normer: "Kunskap 

och vetenskap är sätt att ordna världen, och hur det görs hänger ihop med hur samhället är 

organiserat."
6
 

 Vidare menar både Johannisson och Nilsson att även kön är något vi skapar via 

social interaktion, vilket också är ett perspektiv jag använder mig av i detta arbete. 

Definitioner av män och kvinnor, samt av manligt och kvinnigt, är "kulturellt anvisade rum" 

och inte objektiva sanningar.
7
 Beskrivningar av kön i källmaterialet måste därför, i likhet med 

medicinska förklaringar, ses i en historiska kontext. 

 

                                                           
5
 Johannisson (1994), 8. Nilsson (2003), 8f. 

6
 Nilsson (2003), 8. 

7
 Johannisson (1994), 8. Nilsson (2003,) 16f. 
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 Under uppsatsskivandet har jag inledningsvis läst de sexhandböcker som ingår i 

min studie. Då mödomshinnan i regel endast beskrivs kortfattat i mitt källmaterial har jag 

närläst de delar av materialet där mödomshinnan omnämns. Jag har därefter analyserat och 

kontextualiserat de likheter och skillnader som gått att finna i källmaterialets redogörelser av 

mödomshinnan. 

 Genom att sätta mina läsningar av källmaterialet i relation till sekundärlitteratur 

som behandlar sexualitet, vetenskap och kyskhetsideal kring slutet av 1800-talets kan denna 

uppsats bidra med perspektiv på synen på kvinnor och kvinnlighet kring sekelskiftet 1900. 

 

Material och avgränsningar 

Min avgränsning av källmaterial gäller sexhandböcker publicerade i Sverige mellan 1889-

1904. Gällande urvalet av källmaterial har tanken varit att undersöka de beskrivningar av 

mödomshinnan som fanns tillgängliga i Sverige för den som undrade över ämnet kring 

sekelskiftet 1900. Jag anser att denna tid är intressant att undersöka, eftersom den präglades 

av en rad debatter om bl.a. sexualitet, sedlighet, äktenskap, avhållsamhet och kvinnlig 

emancipation.  

 Medicinhistorikern Roy Porter har i en studie av sexhandböcker innan 1800 gett 

förslag på fyra kriterier för vad som kan klassas som en sexhandbok: 

1. Den beskriver könsorganens anatomi och fysiologi. 

2. Den handlar om libidos och kärlekens natur samt allmänna råd för fulländad befruktning. 

3. Den behandlar reproduktionsfysiologi utifrån rådande embryologiska teorier. 

4. Den diskuterar sociala, legala och religiösa aspekter kring bl.a. kärlek och sexualitet.
8
 

Jag anser att Porters kriterier är ett rimligt urvalsverktyg för vad som kan anses vara en 

sexhandbok och har vid val av källmaterial till denna studie begränsat mig till de källor som 

uppfyller minst tre av dessa. Jag har även valt bort de texter där mödomshinnan inte beskrivs, 

vilket alltså går att lägga till som ytterligare ett kriterium för mitt urval. I och med att jag har 

valt bort titlar där mödomshinnan inte finns skildrad saknar denna uppsats en eventuellt 

intressant diskussion om vad detta beror på. Åtminstone en av böckerna är översatt från ett 

                                                           
8
 Roy Porter, "The litterature of sexual advice before 1800" i Sexual knowledge, sexual science : the history of 

attitudes to sexuality, red. Roy Porter & Mikuláš Teich (Cambridge, 1994), 145. 
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annat språk och det finns därför en risk att något fallit bort i översättningsprocessen, men som 

jag skriver ovan har jag velat komma åt den information som fanns tillgänglig för svenska 

läsare vid undersökningstiden och ser därför eventuellt bortfall som mindre relevant för 

uppsatsen. 

 Även idéhistorikern Pia Laskar använder Porters definition i sin avhandling Ett 

bidrag till heterosexualitetens historia: Kön, njutningsnormer i sexhandböcker 1800-

sexualitet och 1920 (2006), som undersöker sexhandböcker mellan 1800-1920. Hennes 

undersökning har varit till stor hjälp för min egen studie gällande att hitta relevanta titlar att 

undersöka. Laskar menar att sexhandböcker är ett bra material för den som vill studera normer 

om kön och sexualitet eftersom de ger handgripliga råd och upplysningar.
9
 Informationen 

hade i sexhandböckerna gjorts mer lättillgänglig i jämförelse med "latintunga" medicinska 

fackböcker och bidrog på så sätt till att sprida medicinska föreställningar om kön och 

sexualitet till en vidare läsarkrets. Den information om intim samvaro som tidigare överförts 

verbalt, mellan exempelvis släktingar och kamrater, kunde med hjälp av ökad läsförståelse 

och en bättre utbyggd infrastruktur nå ut till bredare skikt av samhällets befolkning. Laskar 

menar: "Därmed blev människors intima liv och relationer belysta av i varierande grad 

officiella och auktoritativa medicinvetenskapliga föreställningar om sexualitet."
10

 I likhet med 

Laskar undersöker jag vilka normer kring och föreställningar om sexualitet som kommer till 

uttryck i sexhandböckernas beskrivningar av könsorganens anatomi. 

 Allt som allt är det sex böcker som ingår i min studie. Dessa är: Om den sexuela 

hygienen och några af dess etiska konseqvenser: trenne föredrag, 3. omarb. o. utvidg. uppl. 

(1889) skriven av den svenske läkaren Seved Ribbing; Helsovårdslära för äktenskapet och 

dess fysiologi: medicinsk och naturvetenskaplig afhandling om man och qvinna i äktenskapet: 

med 9 afbildningar (1894) skriven av okänd författare; Hygien för det fysiska äktenskapet, af 

en svensk läkare: Rådgifvare för ogifta och gifta. 2:a tillökade upplagan (1894), även denna 

av en anonym författare;  Kvinnans könslif: bearbetning efter de bästa källor (1896), av den 

svenske författaren och översättaren Oskar Heinrich Dumrath; Hvad en gift man bör veta: 

Bemyndigad öfversättning af Gustaf Geete (1903), författad av den amerikanske, lutherske 

pastorn och teologen Sylvanus Stall; samt Brudslöjan eller de sexuella naturlagarna och 

barnuppfostran: nyttiga upplysningar i hvad som rör könslifvet hos såväl män som kvinnor: 

allmänna förklaringar öfver födslodelarnes anatomi och funktioner samt deras förbindelse 

                                                           
9
 Laskar (2006), 31. 

10
 Laskar (2006), 28. 



5 
 

med hjärnans organ, som samverka med könsorganen efter frenologiens grundpriciper efter 

in- och utländska källor (1904) av den svenske frenologen William E. Ljungqvist. 

 Av de sex sexhandböcker som ingår i min studie utgår jag från att samtliga är 

skrivna av män. 1800-talet dominerades i mycket hög utsträckning av manliga författare som 

huvudsakligen skrev om manliga erfarenheter. Pia Laskar konstaterar att det är först under 

1900-talets första decennier som det börjar dyka upp kvinnliga sexhandboksförfattare. 

Kvinnor tilläts förvisso ta medicinexamen under det sena 1800-talet, men att det skulle, enligt 

Laskar, dröja ännu längre innan de kvinnliga läkarna började författa sexhandböcker.
11

 För att 

undersöka huruvida en kvinnlig författare beskriver mödomshinnan på ett annat sätt än de 

manliga författare som ingår i min studie har jag läst Margaret Stephens sexhandbok Kvinnan 

och äktenskapet från 1912.
12

 Min bedömning är att Stephens skildring av mödomshinnan inte 

skiljer sig från de sexhandböcker som ingår i min studie, vare sig utifrån kriterierna att hon är 

kvinna eller att boken publicerades i Sverige åtta år efter att min studie tar slut. Jag har därför 

valt att inte inkludera Stephens bok i min undersökning. 

 Nämnas bör även att sexhandböckerna inte sågs som helt oproblematiska av sin 

samtid och många av dem publicerades under pseudonym eller anonymt (t.ex. "af en svensk 

läkare").
13

 

 

Tidigare forskning 

Det finns ett antal idéhistoriska undersökningar som använder sig av ett liknande källmaterial 

som jag har gjort för denna studie. Den tidigare nämnda Ett bidrag till heterosexualitetens 

historia är Pia Laskars doktorsavhandling i idéhistoria. Studien från 2006 undersöker 

konstruktioner av kön och heterosexualitet i sexhandböcker under undersökningsperioden, 

samt synen på sexualitet och njutning i heterosexuella relationer. 

 Idéhistorikern Maja Eriksson har också skrivit om sexhandböcker, med fokus på 

sekelskiftet 1800, i artikeln "Om kärleksnöjet: Kön och biologi kring sekelskiftet 1800" i 

1994 års Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria.
14

 Eriksson undersöker vilken syn på 

                                                           
11

 Laskar (2006), 36f. 
12

 Margaret Stephens, Kvinnan och äktenskapet: Hygieniska råd. Bemyndigad översättning af A. Faustman, sv. 
övers., (Stockholm, 1912). 
13

 Laskar (2006), 38. 
14

 Maja Eriksson, "Om kärleksnöjet" i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (1996), red. Karin 
Johannisson (Uppsala 1996). 
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sexualitet och på manliga respektive kvinnliga kroppar som framkommer i handböckerna och 

hur detta i sin tur relateras till biologi. 

  Idéhistorikern Maja [Larsson] Bondestams avhandling Den moraliska kroppen: 

Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin från 2002 undersöker bl.a. 

hur kvinnlighet och manlighet beskrivs i medicinsk rådgivningslitteratur under 1800-talet.
15

 

Bondestam menar att 1800-talets medicinska diskussioner om kropp och kön var långt ifrån 

fria från explicita värdeomdömen och en förespråkande moral: "Läkare använde ofta lika 

mycket kraft och utrymme åt att avhandla kroppsliga som moraliska och sociala aspekter av 

könsförhållanden, äktenskap och sexualiteten och kroppen analyserades ständigt i relation till 

den omgivande livsmiljön."
16

 

 Av relevans för min studie är även idéhistorikern Claes Ekenskams avhandling 

Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950 och då i 

synnerhet kapitel 8, "Den oscarianska sexualmoralen".
17

 I detta kapitel undersöker Ekenstam 

det borgerliga självbehärskningsidealet under slutet på 1800-talet, genom att bl.a. undersöka 

den svenske läkaren Seved Ribbings texter om sexualitet. I kapitlet diskuteras även 

vetenskapens framväxt under 1800-talet, samt hur äldre, religiösa uppfattningar om kön och 

sexualitet införlivades i denna. 

 Karin Johannisson har i sin bok Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och 

fin-de-siècle undersökt vetenskapen som maktfaktor under sekelskiftet 1900, samt 

medicinvetenskapens auktoritet i frågor gällande vad som skulle anses normalt och 

avvikande.
18

 

 En stark trend bland ovannämnda forskare är att de ansluter sig till den 

reviderade historieforskning som menar att 1800-talet inte är att betrakta som ett 

sexualfientligt århundrade och istället pekar på det stora intresse som fanns att diskutera 

frågor gällande sexualitet.
19

 

 

                                                           
15

 Maja Larsson, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin 
(Hedemora, 2002). 
16

 Larsson (2002), 30. 
17

 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950 (Hedemora, 
1993). 204-247. 
18

 Johannisson (1994) 
19

 Laskar (2006), 198ff. Larsson (2002), 14. Johannisson (1994), 60ff. Ekenstam (1993), 204f. 
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Disposition 

Denna uppsats består av tre kapitel. I det första kapitlet "Ett sekelslut i omvandling" 

undersöker jag synen på kön, sexualitet och vetenskap under sekelskiftet 1900. I kapitel 2, 

"Beskrivningar av mödomshinnan", redogör jag för hur mödomshinnan skildras i mitt 

källmaterial, hur den t.ex. ansågs se ut samt vilken funktion den tänktes ha. Jag undersöker 

även de exempel i källmaterialet där mödomshinnans densitet beskrivs som ett 

sjukdomstillstånd hos kvinnan, s.k. hymenspärrning.  I det tredje kapitlet, "Mödomshinnan 

och deflorationen", diskuteras författarnas beskrivningar av mödomshinnan i relation till 

kvinnans sexdebut. I detta kapitel undersöker jag även synen på mödomshinnan som ett bevis 

på kvinnlig kyskhet, samt sexhandböckernas råd om hur det första samlaget bör förrättas. 

Detta återföljs av en avslutande diskussion om hur och varför mödomshinnan har beskrivits, 

vilka syften som kan tänkas finnas med att beskriva mödomshinnan samt hur dessa idéer 

relaterar till vidare föreställningar om kön, kyskhet och sexualitet. 
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KAPITEL 1: Ett sekelslut i omvandling 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur vetenskap och sexualitet diskuterades under slutet 

av 1800-talet. Jag kommer inledningsvis även att skildra hur en borgerlig norm växte fram 

under århundradet gällande kvinnan och hennes sexualitet, samt den "sedlighetsdebatt" som 

fördes i Norden under 1880-talet. 

 

Det borgerliga idealet 

Den industrialisering och urbanisering som ägde rum under 1800-talet blev en bidragande 

faktor till samhällets nya sociala strukturer. Runt om i Europa ökade t.ex. medelklassen 

explosionsartat, både i kvantitet och som kapitalinnehavare, och blev under århundradet en 

politisk och kulturell maktfaktor. Styrkan berodde till stor del på vad som kan beskrivas som 

ett gemensamt borgerligt livsstilsideal, vars kultur och världsbild delades inom medelklassen 

oavsett vilken del av dess spektrum man befann sig i. Det blev följaktligen även 

medelklassens syn på könens skilda uppgifter som kom att reproduceras under 1800-talet 

genom bl.a. litteratur och vetenskap: mannen ansågs stå för förnuft och handling och lämpade 

sig därför bättre för det offentliga (samhället och produktionen); kvinnans styrka ansågs 

istället vara känsla och omsorg och att hon således var bäst lämpad för det privata (hemmet 

och familjelivet). Hela kvinnans varelse sågs som starkt sammankopplad till hennes egenskap 

av moder (först som bärare av barn och sedan som fostrare av desamma), vilket också tänktes 

manifesteras i kvinnans intuitiva, omhändertagande "natur".
20

 Förhållandet mellan man och 

kvinna sågs som komplementärt, som två poler i ett dynamiskt spänningsfält, men förenade i 

kärlek genom det kristna, borgerliga äktenskapet. Dikotomin manligt-kvinnligt spelade även 

en central roll som en trygg metafor för balans och social ordning under 1800-talets stora 

sociala strukturomvandlingar och moderniseringsprocesser.
21

 

                                                           
20

 Ekenstam (1993), 228. 
21

 Johannisson (1994), 16f. 
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 Den borgerliga äktenskapsnormen var dock under förhandling kring sekelskiften 

1900 och debatterades jämte bl.a. kärlek, avhållsamhet, prostitution, sexuella perversioner och 

könssjukdomar. Det fanns under hela 1800-talet ett stort intresse för att diskutera kropp, kön 

och sexualitet, men under 1880-talet skruvades den könspolitiska debatten upp i Norden, i den 

s.k. sedlighetsdebatten. Hur såg egentligen ett idealt äktenskap ut? Vilka sexuella normer 

skulle gälla för män respektive kvinnor innan äktenskapet? Det fanns helt klart skilda sexuella 

regler för män och kvinnor. Den manliga sexualdriften beskrevs som i det närmaste 

okontrollerbar och att då och då få utlopp för denna med prostituerade kvinnor sågs som 

nödvändigt.
22

 Kvinnor förväntades däremot vara kyska fram till äktenskapet. Hennes ideala 

sexualdrift tänktes (på sin höjd) vara svag, vilket Karin Johannisson ser som sammankopplat 

med det borgerliga kvinnoidealet där kvinnlig sensibilitet snarare kopplades till 

moderskapet.
23

 Synen på kvinnlig sexualitet kring sekelskiftet 1900 kan dock problematiseras 

ytterligare, vilket vi ska återkomma till senare. 

 Sedlighetsdebatten fördes i stor utsträckning i tidskrifter, skönlitteratur och 

dramer. August Strindberg hävdade t.ex. i novellen Dygdens lön att manlig avhållsamhet stred 

mot naturens lagar och kunde resultera i att mannen förlorade sin manlighet, blev sjuklig, 

homosexuell och dog i förtid.
24

 Författare som Sophie Adlersparre, Bjørnstjerne Bjørnson och 

några av samtidens feministiska organisationer vände sig mot dubbelmoralen för mäns och 

kvinnors olika sexuella regler och ansåg att lösningen var att män skulle börja bete sig mer 

som kvinnor och hålla sig kyska innan äktenskapet. Mot detta ställdes den (av litterär 

naturalism inspirerade) motsatta åsikten att kvinnor istället skulle börja bete sig mer som män 

och att kärleken skulle vara fri för båda könen, representerade av bl.a. Georg Brandes och 

Stella Kleve [pseudonym för Mathilda Malling].
25

 

 Historikern David Tjeder menar dock att det efter Carl Jonas Love Almqvists 

bok Det går an (1839), och den debatt som följde därefter, blev näst intill omöjligt att 

diskutera frågor om sexualitet: "[...]utan att själv framstå som osedlighetens förespråkare".
26

 

Kleve (och flera andra unga kvinnliga författare som inspirerats av naturalismen) fick t.ex. 

utstå hård kritik från den mer moderata delen av kvinnorörelsen, företrädda av bl.a. Sophie 

                                                           
22

 David Tjeder, "Mellan utlevelse och kyskhet: 1880-talets sedlighetsdebatt" i Könspolitiska nyckeltexter 1: 
Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930, red. Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder 
(Göteborg, 2012), 85ff. 
23

 Johannisson (1994), 60. 
24

 Tjeder (2012), 88. 
25

 Tjeder (2012), 87f. 
26

 Tjeder (2012), 88. 
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Adlersparre, som såg sig själva som sedlighetens tillskyndare. Vidare argumenterade kända 

personligheter som Ernst Ahlgren [pseudonym för Victoria Benedictsson], Amanda Kerfstedt 

och Ellen Key utifrån olika ståndpunkter för en friare sexualitet för kvinnor, men på kvinnors 

villkor. De ställde sig mot de starka dygdideal som feministiska organisationer som 

Federationen och Fredrika-Bremer-Förbundet representerade och, menar Tjeder, blev i sin tur 

motarbetade både av den moderata kvinnorörelsen samt av män som anslöt sig till den 

litterära naturalismen och inte ville konkurrera om utrymme och prestige.
27

 

 Karin Johannisson anser att betoningen av könsskillnader under 1800-talets 

andra hälft kan ses i relation till tidens samhälleliga och vetenskapliga förändringar: fallande 

nativitetstal och en framväxande kvinnorörelse med krav på ekonomiska och politiska 

rättigheter hotade samhällsordningens uppdelning i en privat och en offentlig sfär; samtidigt 

som ett nytt biologiskt, evolutionsinspirerat tankesätt växte fram och förde med sig nya 

karriärhungriga, vetenskapliga discipliner. Kvinnans naturgivna plats i samhället, som mor 

(reproduktion) och maka (omsorg), skulle nu bevisas och bekräftas biologiskt.
28 

 

Vetenskapen som maktfaktor 

Under slutet av 1800-talet frodades de biologiska och medicinska vetenskaperna. Karin 

Johannisson menar att vetenskapen lyfte fram nya argument för det patriarkaliskt ordnade 

samhället, "som överförde könsrelationen från en social till en biologisk dimension".
29

 

Charles Darwins evolutionsteori hade under 1800-talets mitt revolutionerat det urgamla 

skapelsetänkandet. Idén om det naturliga urvalet och den starkes överlevnad dök fort upp i 

socialdarwinistisk tappning som grundprincip inom en rad olika vetenskaper, t.ex. anatomi 

och morfologi, men även rasbiologi, antropologi, psykologi och sociologi. 

Utvecklingsperspektivet och tanken om organismers anpassningsförmåga användes nu till att 

förklara människans kropp, psyke och historia. Biologiska skillnader kom i allt högre 

utsträckning att ses som effekter av utvecklingsprocesser och det nyvunna intresset för 

skillnader, snarare än likheter, gav upphov till en rad nya, hierarkiska klassificeringar och 

typologier.
30
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 Vetenskapen kom att präglas av en allt annat än blygsam expertanda, som både 

krävde och tilldelades obeveklig auktoritet inom en rad områden. Detta förde i sin tur med sig 

en ökad medikalisering, dvs. inordningen av icke-medicinska fenomen i en medicinsk diskurs, 

av sexualitet och mentalitet. Enligt Johannisson skedde detta parallellt med en ökad tendens 

att benämna egenskaper och beteenden som gick utanför normen som sjukliga. Läkarna blev 

således en nyckelgrupp för att klassificera och typologisera samhället och dess grupper 

gällande vad som ansågs sjukt/friskt, normalt/onormalt.
31

 

 Claes Ekenstam menar dock att det, i hela 1800-talets medicinska litteratur, 

finns en allmänt moraliserande människosyn, präglad av religiösa föreställningar, trots 

vetenskapsmännens ambitioner att skildra t.ex. sexualiteten med vetenskaplig objektivitet. Då 

sexuell avhållsamhet motiveras i medicinska termer lyser ändå det kristna askesidealet ofta 

igenom, menar Ekenstam.
32

 Det är under slutet av 1800-talet inte ovanligt att den unga 

kvinnan tänktes vara "ren" eller ""jungfrulig" när hon ingick i äktenskapet, vilket vi kommer 

att se i sexhandboksförfattarnas beskrivning av mödomshinnan och deflorationen i 

nästkommande kapitel. 

 Den ökade specialiseringen inom vetenskapen ledde även till uppkomsten av 

nya, medicinska discipliner. Gynekologin utvecklades på kort tid till en framgångsrik 

specialitet, som i hög utsträckning influerade andra kunskapsfält och definierades av sin 

samtid som "Vetenskapen om Kvinnan".
33

 Ulrika Nilsson skriver att gynekologin framväxt, 

jämte nya förbättrade kirurgiska förutsättningar, inledningsvis ledde till att flera mer eller 

mindre experimentella kirurgiska ingrepp utfördes för att de tänktes lindra gynekologiska 

besvär. Även bland gynekologerna fanns det tidigt dem som varnat för att allt för många 

sjukdomar gavs gynekologiska förklaringar. Detta till trots ökade antalet operationer drastiskt. 

 Det fanns också ett vagt uttänkt samband mellan kvinnliga genitalier och 

nervösa besvär som ofta behandlades med kirurgiska ingrepp.
34

 Ett populärt (och 

omdebatterat) kirurgiskt ingrepp blev ovariotomin, alltså avlägsnandet av äggstockarna, som 

utfördes för att ta bort cystor och svulster, men även tänktes hjälpa mot epilepsi och 

sinnessjukdomar.
35

 Under 1800-talets andra hälft gav sig även den kirurgiska gynekologin på 

att behandla hysteriska kvinnor, genom att bl.a. kirurgiskt fixera livmoderns läge i bäckenet, 

                                                           
31
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33
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34
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35
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s.k. vaginofixation.
36

Angående gynekologernas kirurgiska operationerna skriver Nilsson att 

"[...]det [är] uppenbart att ingreppen handlade om makt och kontroll av kvinnor, och av 

kvinnors sexualitet. Avsikten med att förändra kvinnors kroppar var att förändra deras 

beteende."
37

 Mot slutet av 1800-talet hade dock gynekologin börjat intressera sig även för 

alternativa behandlingsmetoder vid sidan av oåterkalleliga kirurgiska ingrepp, så som olika 

former av vattenkurer, massage och elektroterapi.
38

 

 Gynekologins framväxt under slutet av 1800-talet innebar att vetenskapen, som 

nästan uteslutande utövades av män, äntligen kunde få en inblick i kvinnans dolda kön, med 

hjälp av verktyg som livmoderspegeln (speculum). Innan dess hade gynekologiska 

undersökningar endast kunnat utföras manuellt, med handen som enda instrument.
39

 Även 

Karin Johannisson menar att 1800-talets kirurgiska gynekologi skred till verket att kartlägga 

denna dunkla, okända "kontinent" med en egendomlig frenesi. I kvinnokroppen tänktes könets 

hemligheter vila. "Mannens genitalier fanns utanpå kroppen, var synliga, påtaliga. Kvinnans 

var gömda i ett provocerande inre mörker."
40

 

 Johannisson har i Den mörka kontinenten visat hur kvinnlig sexualitet i hög 

utsträckning patologiserades under sekelskiftet 1900: onani tänktes ha en skadligare verkan på 

kvinnor än män och kleptomani blev en ny, spektakulär diagnos där orgasmiska upplevelser 

hos kvinnliga "luststjälare" rapporterades i en rad fallstudier.
41

 Även den mytomspunna 

hysterin hade i sjukdomsbilden en öppen, sexuell kontext. Hysterin tänktes frilägga det mest 

negativa i den kvinnliga karaktären: för mycket känslor (och snabba växlingar mellan dessa), 

samt en sexuell överaptit ingick i sjukdomsbilden.
42 

 

Synen på sexualitet 

Intresset för att analysera och diskutera sex och avgränsande ämnen har länge funnits i den 

västerländska kulturen. Under 1500- och 1600-talen beskrevs könslivet som en naturlig del av 

livet, tillsammans med t.ex. sömn, födointag och avföring. Allt var på sätt och vis lika viktigt 

för hälsans upprätthållande. Gällande sexualitet var både sexuell avhållsamhet och ett allt för 
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okyskt leverne betraktat som ohälsosamt. Från och med 1700-talet gick det att se ett ökat 

intresse för könslivet i den populärmedicinska hälsorådgivningslitteraturen, där även en 

samhällelig och politisk dimension ingick. Statliga lagstiftningar, och även i hög utsträckning 

kyrkan, reglerade ändå hur sexualiteten utövades.
43

 

 Mot slutet av århundradet avskiljdes dock sexualitet från andra ämnen i 

hälsolitteraturen och blev föremål för egna studier. Känslor, och i synnerhet de sexuella 

kroppsfunktionerna, tänktes nu ha en särskild betydelse för hälsans bevarande. Idéhistorikern 

Claes Ekenstam menar att könsdriften under 1700-talets slut började ses som uttryck för att 

otyglade sinnesrörelser härjar och att inte kunna kontrollera dessa innebar en ren hälsorisk. 

Den behärskade människan blev således ett ideal för optimal hälsa, vilket var en tanke som 

kom att spilla över på efterföljande århundrades borgerliga kyskhetsideal. Ekenstam menar att 

"förnuftets förmåga att hålla det instinktartade livet under kontroll" kom att utgöra en central 

del i borgerlighetens moral.
 44

 Gav man efter på det sexuella området fanns det ingen 

anledning att tro att man inte skulle göra detsamma på andra områden.
45

 Återigen bör dock 

påpekas att det rådde en viss ojämlikhet för män och kvinnor i kyskhetsidealet. 

 Det vore däremot en förenkling att beskriva 1800-talet som en sexualfientlig 

period. Maja Bondestam menar att det snarare funnits ett avsevärt stort intresse att diskutera 

kropp och kön under hela århundradet, i synnerhet hos läkarkåren, i inomvetenskapliga texter 

eller i populärmedicinska framställningar.
46

 Karin Johannisson menar att den borgerliga 

disciplineringsprocessen skapade ett spänningsfullt förhållande till sexualiteten under 1800-

talets andra hälft: "Om man tidigare fruktat men erkänt den, blev den nu samtidigt förtigen 

och offentliggjord, samtidigt förfrämligad och öppnad för vetenskapens instrument."
47

  

 Kvinnans sexualitet beskrevs under 1800-talet i en rad motsägelsefulla 

definitioner. Under hela århundradet fanns både åsikten att hon var lika passionerad som 

mannen och att hennes naturliga tillstånd var frigiditet.
48

 Pia Laskar har i sin undersökning av 

sexhandböcker mellan 1800-1920 inte funnit någon konsensus kring manlig respektive 

kvinnlig förmåga till könsnjutning. Även sexuellt sågs män och kvinnor som komplementära 
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och begären grundade i fortplantningsuppdraget. Dock tänktes kvinnans drifter kopplas till 

moderskapet och mannens begär till avlandet.
49

  

 Tidigare hade den kvinnliga orgasmen och ömsesidig upphetsning vid det 

heterosexuella samlaget ansetts vara nödvändig för lyckad befruktning, men denna 

föreställning tillbakavisas allt oftare under 1800-talets gång.
50

 Laskar menar ändå att 

gemensam sexuell njutning fortfarande beskrivs som viktigt vid det heterosexuella samlaget, 

men att det var mannens vilja som villkorade sexuellt umgänge, medan kvinnan ansvarade för 

att det skulle utövas med måttlighet. Laskar påpekar även att eftersom våldtäkt inom 

äktenskapet inte kriminaliserades förrän 1965 så hade kvinnor ingen rättslig grund för att neka 

sexuellt umgänge med sin make.
51

  

 Johannisson menar att samtidigt som kvinnan beskrevs som (optimalt) asexuell i 

mycket av det sena 1800-talets medicinska och sexologiska litteratur fanns även en rad 

skildringar av hennes sexualitet som närmare knuten till naturen och därför i grunden starkare 

och farligare än mannens: 

Som en spegel av en djupt förankrad tankefigur – skapad både av uråldriga band mellan begreppen kvinna-

natur och kristendomens betonande av kvinnan-synderska, Eva-förförerskan – framställs denna 

kvinnosexualitet, som i grunden starkare, farligare, mera gränslös än mannens, bunden till primitiva 

utvecklingsstadier av natur, drift och kaos.
52

 

Väl definierad som farlig och primitiv blev det således än viktigare att genom dygd och 

borgerlig självkontroll reglera och kontrollera den kvinnliga sexualiteten. Johannisson menar, 

i likhet med Laskar ovan, att kvinnans uppgift blev att vara den dygdiga, att ta ansvar för 

mannens sexualitet genom att inte "egga och fresta" honom, så att könsumgänget utövades 

med måtta.
53
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Sammanfattning 

Under slutet av 1800-talet tänktes män och kvinnor ha olika roller att fylla i samhället: 

mannen ansågs passa bättre för det offentliga samhället, medan kvinnan ansågs bättre lämpad 

för det privata hemmet. Dygd och självkontroll blev viktiga inslag i 1800-talets borgerliga 

ideal. Det fanns dock olikheter i hur man såg på manlig och kvinnlig sexualitet och en 

dubbelmoral gällande kyskhet innan äktenskapet för könen. Kvinnan förväntades hålla sig 

kysk fram till äktenskapet, medan mannens sexualdrift beskrevs som i det närmaste 

okontrollerbar och samma kyskhetskrav kunde därför inte ställas på honom. Denna 

dubbelmoral diskuterades i Norden under 1880-talet i den s.k. sedlighetsdebatten. 

 Kring sekelskiftet 1900 var medicinsk vetenskap en betydande maktinstans i 

samhället gällande att definiera vad som ansågs vara normal och avvikande. Biologiska 

förklaringsmodeller användes för att förklara människans kropp och psyke och applicerades 

även på idéer om kön och sexualitet. Gynekologins framväxt under slutet av 1800-talet blev 

snabbt "Vetenskapen om Kvinnan" och vetenskapsmännen skred ivrigt till verket att kartlägga 

kvinnans (tidigare) dolda kön med hjälp av nya verktyg och förbättrade kirurgiska 

möjligheter. 

 Bilden av den kvinnliga sexualiteten innehöll under det sena 1800-talets en rad 

paradoxer. Samtidigt som hon beskrevs som frigid stod hennes sexualitet närmare naturen och 

var således mer okontrollerad än mannens. Mannen sexualdrift tänktes dock vara den som 

villkorade det äktenskapliga könsumgänget, medan kvinnan, genom dygd och jag-kontroll, 

ansvarade för att det utövades med måtta. I första hand tänktes den kvinnliga sexualiteten 

under hela 1800-talet vara nära sammankopplad med kvinnans främsta uppgift: moderskapet.  
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KAPITEL 2: Beskrivningar av mödomshinnan 

 

I detta kapitel kommer jag att undersöka hur mödomshinnan beskrivs av de olika 

sexhandboksförfattarna, samt huruvida den ansågs ha någon särskild funktion. Jag kommer 

avslutningsvis också att undersöka två exempel där mödomshinnans egenskaper kopplas 

samman med ett sjukdomstillstånd.  

 

Vad är mödomshinnan? 

Möhinnan är bildad på följande sätt: den fina hinna, som bekläder moderslidans inre yta, bildar ofvanför och 

emellan de inre blygdläpparne ett än halft, än fullkomligt månformigt veck, som i sin midt har en öppning, 

hvilken lämnar utgång för det månatliga reningsflödet.
54 

I citatet ovan beskriver författaren W:m E. Ljunqvist mödomshinnans utseende som ett 

månformigt veck, placerat ovanför de inre blygläpparna. Han fortsätter sedan att beskriva hur 

denna "sönderslites" vid första samlaget, oftast åtföljt av en mindre blodutgjutelse.
55

 

Ljungqvists beskrivning av mödomshinnan liknar i mycket övriga skildringar av 

mödomshinnan som återfinns i sexhandböckerna: den är hos jungfruliga kvinnor placerad 

innanför de yttre blygdläpparna, den är halvmån- eller månformig, mer eller mindre täckande, 

och den går oftast sönder vid kvinnans första samlag. Det senare ska jag återkomma till i nästa 

kapitel. 

 Seved Ribbing förklarar mödomshinnan som "en ventilartad slemhinne-

duplikatur af vexlande form" och refererar sedan till den som just en hinna.
56

 Till skillnad från 

Ljungqvist beskriver även Ribbing hur mödomshinnan ibland helt saknas, även hos 

"fullständigt jungfruliga individer".
57

 Även O. H. Dumrath skildrar hymen som en hinna, men 

hävdar också att mödomshinnan kan "af naturen vara ofullkomlig".
58

 Han menar även att 

hymen är ett hudveck, till skillnad från övriga författare som beskriver mödomshinnan som en 

slemhinna, ett slemhinneveck, eller som i den anonymt författade Helsovårdslära för 

                                                           
54

 Ljungqvist (1904), 12 
55

 Ljungqvist (1904), 12. 
56

 Ribbing (1889), 19. 
57

 Ribbing (1889), 19f. 
58

 Dumrath (1896), 5. Se BILD 2 i Appendix. 



17 
 

äktenskapet och dess fysiologi: kort och gott "ett veck".
59

 Efter äktenskapets fullbordande, då 

mödomshinnan slitits sönder, hävdar Dumrath att hymen skrumpnar ihop till små vårtlika 

bihang. Ett liknande öde möter mödomshinnan i den anonymt författade Hygien för det 

fysiska äktenskapet: "Då hymen brustit, hvilket vanligen sker under en ganska obetydlig 

blödning, efterlämnar den endast några ärrformiga sammandragna rester vid sidorna."
60

 

 I ovanstående beskrivningar presenteras mödomshinnan i anatomiska 

genomgångar av kvinnans könsorgan, jämte blygdläppar, klitoris ("kittlare"), slida 

("moderslida") och "lifmoder".
61

 Sylvanus Stall saknar i sin bok en sådan genomgång och 

mödomshinnan presenteras istället i kapitlet "Varsamhet och omtanke å mannens sida", där 

den unge maken ombeds visa försiktighet vid äktenskapets fysiska fullbordan.
62

 Hymen 

beskrivs där som "[...]en halvmånformig utvikning af slemhinnan, som naturen förlagt strax 

innanför mynningen af slidan[...]"och som under kroppens utveckling antar en sådan fasthet 

och styrka att den vid deflorationen ger upphov till smärta och obehag.
63

 Detta har, enligt 

Stall, inte så mycket att göra med känslighet i själva hinnan. Han menar istället att eventuellt 

obehag beror på att genomträngandet av mödomshinnan åstadkommer en stark spänning i 

dess fästpunkter i slidväggen, som under vissa omständigheter resulterar i en intensiv smärta 

för kvinnan.
64

 

 Vidare finns det ett exempel i denna studie där mödomshinnan diskuteras något 

utförligare. I Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi finns, utöver den tidigare 

nämnda anatomiska beskrivningen av hymen som ett veck, ett halvt kapitel tillägnat 

jungfrudom och jungfruhinna (för att sedan ägna återstående delen av kapitlet till "stympning 

af mannens och qvinnans könsorgan hos forntidens och nutidens folk").
65

 I detta kapitel 

utvecklar författaren sin tidigare beskrivning av mödomshinnan:  

Det, som man vanligen benämner jungfruhinnan, är egentigen ingen hinna utan endast en vid öppningen till 

lifmodern bildadt veck i slidans slemhinna, hvilket dock låter en liten öppning qvarblifva. Den under 

barndomen endast i rudimentärt tillstånd befintliga öppningen utvidgar sig under manbarhetsepoken 

småningom för att lemna genomgång för menstruationsblodet. Jungfruhinnan, som i alla tider räknats som ett 

tecken till jungfrulighet, är likväl underkastad talrika oregelbundenheter. Mången gång når den en sådan 
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utveckling, att vecken faktiskt likna en hinna, mången gång är den mycket litet utvecklad och lemnar en bred 

öppning öfver.
66 

Författaren ifrågasätter huruvida vi faktiskt har att göra med en fysisk hinna och hävdar själv 

att hymen utgörs av ett veck i slidans slemhinna, som förvisso ofta kan likna en hinna. 

Fullständig frånvaro av detta slemhinneveck är dock, enligt författaren, att betrakta som "ett 

fel i utvecklingen".
67

 Författaren fortsätter sedan: 

En mängd kontroverser har denna beryktade membran gifvit anledning till. Många anatomer förneka dess 

existens, andra erkänna den. Vi äro benägna att tro, att denna meningsolikhet endast rör sig om benämningen 

'hinna', ty det är afgjordt, att vaginalslemhuden bildar en mer eller mindre utvecklad fåll, som förekommer 

hos unga flickor i deras jungfruliga tillstånd.
68

 

 I citatet ovan konstaterar författaren att mödomshinnans existens är 

omdebatterad under 1800-talet, men att detta bara ska handla om själva benämningen "hinna". 

Detta finner visst stöd i sexhandböckerna då tre av sex av dessa beskriver mödomshinnan som 

just en hinna, medan övriga tre undviker att beskriva mödomshinnan som en hinna (annat än i 

själva namnet). I källmaterialet används dock ett antal olika ord för att beskriva det "veck", 

som tänkts befinna sig innanför blygdläpparna. Förutom mödomshinna används även hymen, 

möhinna och jungfruhinna. 

 

Funktion? 

Information om exakt vilken funktion mödomshinnan har är sparsamt beskriven i 

sexhandböckerna. Med funktion åsyftar jag helt enkelt varför mödomshinnan tänkts existera. 

Som jag beskrev i bakgrundskapitlet hade det kvinnliga könsorganet under 1800-talet kunnat 

kartläggas och de olika delarna i kvinnans underliv hade tillskrivits olika funktioner: 

äggstockarna producerade ägg, som sedan transporteras via äggledarna (även kallade 

"modertrumpeterna") för att till sist befruktas och bli till barn i livmodern, osv.
69

 Även själva 

"moderslidans" funktion beskrivs i handböckerna som "[...]bestämdt att under kopulationen i 

sig upptaga den manliga lemmen och att vid födelsen lemna en utförsgång för barnet."
70
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 Tre av författarna ger sig dock på att beskriva vad dem anser vara 

mödomshinnans funktion. I Sylvanus Stalls beskrivning av mödomshinnan presenterar han 

vad han anser vara naturens syfte med denna: "Den [mödomshinnan] utgöres af en 

halvmånformig utvikning af slemhinnan, som naturen förlagt strax innanför mynningen af 

slidan för att skydda de kvinnliga generationsorganernas ömtåliga inre beklädnad emot 

inträngande af främmande ämnen, äfvensom för att värna mot faran af kyla eller andra för 

reproduktionsorganerna skadliga inflytelser."
71

 Mödomshinnan finns alltså, enligt Stall, till för 

skydda kvinnans inre könsdelar. Vilka de främmande ämnena eller skadliga inflytandena han 

åsyftar är beskrivs inte vidare. Sylvanus Stall var dock en aktiv onanimotståndare och kan 

med denna vaga framställning av potentiella faror för reproduktionsorganen således ha försökt 

uppmana kvinnor till att inte vara där och peta i onödan.
72

 

 Ytterligare en beskrivning av mödomshinnans funktion återfinns i Hygien för 

det fysiska äktenskapet, där författaren påstår att den smärta som uppstår vid mödomshinnans 

bristning är en hjälp för kvinnan att hålla sig kysk: "Dess [mödomshinnans] öfvervinnande 

medför smärta – en hjälp för kvinnan att stå emot förförare."
73

 Författaren utvecklar inte 

saken närmare, utan funktionen beskrivs närmast i förbifarten. Det kvinnliga kyskhetsidealet 

var, som tidigare diskuterat i bakgrundskapitlet, starkt under sekelskiftet 1900 och enligt 

denne författare var själva kvinnokroppen inrättad på så vis att den assisterar kvinnan i hennes 

försök att hålla sig kysk. Förvisso genom hot om smärta. Ändå något som inte slösas på vem 

som helst. 

 En liknande, eventuellt mindre rättfram, beskrivning står att finna i boken 

Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi: "Vid slidans ingång befinner sig ett veck, 

som försvårar tillträdet, och som i medelpunkten har en öppning, hvilken lemnar utgång för 

månadtliga reningsflödet. Detta är den s.k. mödomshinnan eller hymen."
74

 Mödomshinnans 

funktion beskrivs av författaren snarast som ett hinder för den som vill ha tillträde till det som 

återfinns bakom mödomshinnan.
75

 

 I mitt övriga källmaterial tillskrivs inte hymen någon särskild uppgift. I de tre 

fall som diskuterats ovan framstår samtliga beskrivningar av mödomshinnans funktion vara 
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relaterade till att hålla saker utanför slidan; kyla, skadliga ämnen, penisar och annat som kan 

tänkas vilja ha tillträde dit. Gällande Sylvanus Stalls beskrivning av mödomshinnans funktion 

tänker denne, i likhet med de andra författarna, att mödomshinnan kommer att försvinna 

(brista/förstöras/genomträngas) vid något tillfälle i kvinnans liv, men hur hennes känsliga 

reproduktionsorgan skulle skyddas från köld och andra skadliga ämnen efter detta skett går ej 

att återfinna i Stalls bok. 

  

Hymenspärrning 

I två av sexhandböckerna beskrivs hur mödomshinnan i vissa fall kan vara för tjock och 

således ogenomträngbar. Sylvanus Stalls menar att: "[...]vid abnorm ogenomtränglighet hos 

hymen kan t.o.m. kirurgens hjälp behöfvas för att aflägsna den såsom utgörande ett hinder för 

menstruationen."
76

 Stall nämner bara detta potentiella hinder närmast i förbifarten, till skillnad 

från O. H. Dumrath som beskriver de fall där mödomshinnan utgör ett hinder för kvinnans 

kroppsfunktioner något utförligare. 

 Dumrath skildrar i sin bok Kvinnas könslif symptomen på vad han kallar för 

"hymenspärrning", vilket innebär att mödomshinnan tillsluter slidöppningen helt. Dumrath 

menar att när en ung flicka får sin första menstruation innebär en allt för tjock och fast hymen 

att blodet inte kan ta sig ut. Istället samlas blodet ovanför hymen, nära slidans mynning. 

Hymenspärrning innebär att slidan spänner ut sig av trycket från det kvarvarande blodet, 

vilket åtföljs av ett växande obehag och smärta för den sjuka.
77

 Som ett exempel på detta 

beskriver Dumrath ett fall där "[...]en väl utvecklad, 15-årig flicka, hos hvilken under loppet 

af ett halfår menstruationsföreteelserna inställde sig utan blodafgång".
78

 Dumrath menar dock 

att hymenspärrning enkelt avhjälps med genom operation och menar dessutom att "[o]fta 

händer, att hymen sönderslites genom någon yttre tillfällighet, ett hopp eller ett fall, så att 

blodet afflyter af sig själft."
79
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Sammanfattning 

I detta kapitel har jag undersökt hur sexhandboksförfattarna beskriver mödomshinnan, dess 

form, placering och funktion. I tre av sex sexhandböcker beskrivs mödomshinnan som just en 

fysisk hinna. I övriga skildringar av mödomshinnan beskrivs den som ett halvmån- eller 

månformigt slemhinneveck. I de exempel där mödomshinnans funktion skildras beskrivs den 

som en hjälp att hålla saker utanför slidan. I den avslutande delen beskrivs också de fall där 

mödomshinnans allt för stora fasthet och tjockhet kopplas ihop med ett sjukdomstillstånd.  I 

nästa kapitel undersöker jag sexhandböckernas skildringar av mödomshinnan i relation till 

kvinnans sexdebut.  
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KAPITEL 3: Mödomshinnan och deflorationen80 

 

I detta kapitel undersöker jag inledningsvis hur mödomshinnan skildras i relation till kvinnans 

sexdebut. Samtliga författare beskriver nämligen att det är vid deflorationen som 

mödomshinnan (i normala fall) kommer gå sönder. Jag kommer även att undersöka huruvida 

författarna ser på mödomshinnan som ett bevis på kvinnlig kyskhet, eftersom hymen beskrivs 

som något som förekommer hos jungfruliga kvinnor. Deflorationen beskrivs ofta i 

sexhandböckerna som en smärtsam upplevelse för kvinnan och jag kommer därför även att 

studera hur författarna till källmaterialets tänker sig att det första samlaget bäst bör gå till i 

relation till detta. 

 

Mödomshinnans roll i kvinnans sexdebut 

Genom hymens bristning plägar den första föreningen merendels vara smärtsam, ehuru smärtan är stor endast 

om hymen är ovanligt fast eller den unga hustrun nervöst känslig och retlig. Den går hastigt öfver, och på 

samma sätt förhåller det sig med den obetydliga blödning, som merendels också inställer sig. Ihållande 

smärta och ymnig blödning häntyda på djupare skador och kräfva genast läkarehjälp.
81

 

I citatet ovan beskriver O. H. Dumrath hur kvinnans första samlag präglas av mödomshinnan 

existens: hymen kommer att gå sönder, vilket följs av en (oftast) mindre blödning. Detta 

brukar vara förenat med smärta för kvinnan, menar Dumrath. Detta förlopp vid kvinnas 

sexdebut återfinns till stora delar även hos övriga sexhandboksförfattare. 

 Gällande Hygien för det fysiska äktenskapet har jag i föregående kapitel 

beskrivit hur bokens författare tänker sig att mödomshinnans "öfvervinnande" medför smärta, 

samt att detta ska vara en hjälp för kvinnan att stå emot förförare.
82

 Denne författare menar 
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även att en mindre blödning uppstår vid hymens bristning.
83

 Seved Ribbing beskriver också 

hur mödomshinnan går sönder "vid första fullständiga kopulation" och att detta medför en 

blödning.
 84

 Han utvecklar dessutom senare i sin bok Om den sexuella hygienen hur 

"[...]mödomshinnans sprängning och slidans utvidgning [framkallar] en smärta, som icke 

inskränker sig till akten allena, utan som fortfar dag och natt[...]".
85

 Även i denna beskrivning 

är blödning och smärta att betrakta som normala företeelser vid kvinnans första samlag, i och 

med mödomshinnans bristning. 

 Även W. E. Ljungqvists beskrivning av mödomshinnan ingår också en skildring 

om mödomshinnans roll vid sexdebuten: "Detta veck [hymen], hvars öppning för en vanlig 

manslem är för liten, sönderslites vid första samlaget, ifall detsamma å mannens sida förrättas 

med tillräcklig styrka, hvarvid oftast äfven en liten utgjutning af blod förekommer."
86

 I 

Ljungqvists redogörelse av mödomshinnans "sönderslitning" inkluderas, förutom en 

blodutgjutelse, även att den normalutrustade mannen bör ta i lite för att uppnå resultat. Denna 

skildring nämner dock ingenting om att detta medför någon smärta för kvinnan som 

mödomshinnan sitter fast i, vilket Ljungqvist är ensam om att inte göra bland 

sexhandboksförfattarna.
87

 

 Sylvanus Stall inleder sin redogörelse för mödomshinnan med att citera dr. 

George H. Napheys, som menar att: 

Den äkta mannen får aldrig glömma, att det första kroppsliga närmandet makar emellan i allmänhet medför 

en rent fysisk smärta för hans unga brud, och att hon därför endast tåligt underkastar sig, men ej njuter däraf. 

Denna smärta bör ej vara af alltför allvarlig art och framför allt ej räcka allt för länge - på sin höjd ett par 

veckor.
88 

Stall förklarar att Napheys beskrivning av smärta och obehag i de rader som läsaren precis 

tagit del av troligtvis åsyftar förekomsten av hymen hos kvinnan.
89

 Stall själv menar att 

mödomshinnan under kroppens utveckling antar en sådan fasthet och styrka att " dess 

genomträngande är förenadt med obehag och ofta med verklig plåga" samt att bristningen av 
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denna åtföljs av en mindre blodförlust för kvinnan.
90

 Enligt Stalls tolkning av dr. Napheys ska 

denna smärta, som mödomshinnas bristning för med sig, innebära att kvinnan "tåligt 

underkastar sig" det första samlaget och att hon inte heller kan tänkas njuta av det.
91

 

 I Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi finns en underrubrik vid 

namn "Jungfrudomens mistande (defloration)" där författaren beskriver vad det första 

samlaget innebär för kvinnor.
92

 Författaren menar att "[j]ungfrudomens mistande hos normalt 

utrustade flickor betyder vanligen intet annat än en liten sönderbristning af slidans ingång."
93

 

Vilka kriterier som gäller för att enligt författaren klassas som normalt utrustad kvinna 

beskrivs inte närmare. Vidare menar författaren att kanterna av den "reva" som uppstår i 

kvinnans underliv vid deflorationen är ojämna och blodiga, men att själva blodutgjutelsen i 

regel är obetydlig. Dock hävdar författaren att en lättare blödning kan uppstå i sällsynta fall 

om manslemmen är "ovanligt stor".
94

 

 Gällande deflorationen, och den smärta som tänks uppstå vid denna, skriver 

författaren: 

Uppriktiga qvinnor tillstå, att första samlaget hos dem medförde en smärtsam verkan, en erosion af 

könsdelarne, åtföljd af en blodig utgjutning, liknande den en häftigt kliande kan åstadkomma.[...]Mistadet af 

jungfrudomen är för öfrigt åtföljd af slidöppningens utvidgande, af klåda, rodnad, svullnad och utomordentlig 

retlighet.
95 

I citatet ovan beskriver författaren inte några potentiella konsekvenser av deflorationen, utan 

konstaterar snarast sobert att klåda, rodnad och retlighet är att förvänta sig å kvinnans sida när 

hon "mister jungfrudomen". Författaren menar att denna information inhämtats från 

"uppriktiga" kvinnor, av författaren själv eller möjligtvis någon annan, vilket verkar 

legitimera författarens syn på att deflorationen för kvinnans del är en smärtsam upplevelse. 

 Mödomshinnan verkar onekligen ha en roll att spela vid kvinnans första samlag. 

Samtliga författare skriver om den i relation till kvinnans sexdebut. Alla, utom en, hävdar 

dessutom att deflorationen resulterar i smärta för kvinnans del. Enligt Sylvanus Stall är det 

första samlaget något som kvinnan underkastar sig och inget som hon njuter av just p.g.a. den 

smärta som uppstår vid hymens bristning. De övriga sexhandboksförfattarna skriver inte detta 
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rakt ut, men att döma av deras beskrivningar av vad kvinnans första samlag så framstår inte 

heller det som något njutningsfullt och trevligt. Även i det fall där det inte är tal om någon 

smärta, i W. E. Ljungqvists beskrivning av mödomshinnan, återkommer dock en beskrivning 

om att viss blodutgjutelse är att se som väntat vid deflorationen. Sexhandböckerna förmedlar 

inte bara en bild av vad som är att betrakta som normalt för en kvinna att uppleva första 

gången hon har sex, utan också vad männen har att förvänta sig när de deflorerar en kvinna. 

 

Ett bevis på kyskhet? 

Den ivrigast beskrivna orsaken till mödomshinnans avlägsnande är heterosexuellt samlag. 

Samtliga författare är dock överens om att mödomshinnans befintlighet inte är att betrakta 

som ett säkert tecken på kvinnlig kyskhet. Några av sexhandboksförfattarna menar att det 

finns ett antal andra händelser som kan resultera i att mödomshinnan går sönder utan att en 

penis är inblandad, vilket alltså innebär att en kvinna inte nödvändigtvis behöver vara okysk 

om hymen saknas. W:m E. Ljungqvist hävdar t.ex. att: "Åtskilliga händelser, såsom fall, 

onani och andra mekaniska åtgärder, kunna [...] förstöra möhinnan, utan att könslig 

beblandelse med en man ägt rum."
96

 Också författaren till  Hygien för det fysiska äktenskapet 

menar att mödomshinnan kan "[...]förstöras genom ovarsam behandling på annat sätt [än 

genom samlag], genom läkareundersökning eller sjukdom".
97

 Även i O. H. Dumraths bok 

återfinns en beskrivning om att hymen lätt kan skadas till följd av yttre omständigheter och 

han listar ett fall, ett hopp eller häftig dans som potentiella orsaker till detta.
98

 

 Dumrath anser även att mödomshinnan, "af naturen", kan vara ofullkomlig, samt 

att vissa mödomshinnor är så pass spänstiga att dem "icke brister för könsberöringen".
99

 En 

intakt hymen är således inte heller ett tillförlitligt bevis på en kvinnas oskuld.
100

 Denna åsikt 

återkommer även hos Seved Ribbing, som skriver: 

Dess [mödomshinnans] tillvaro och oskadade beskaffenhet har af ålder varit ansedd såsom bevis på 

fullständig virginitet, hvilket dock icke är absolut säkert, enär denna hinna dels kan saknas hos fullständigt 
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jungfruliga individer, dels äfven kan till följd af större fasthet eller elasticitet vara bibehållen trots upprepade 

samlag.
101

 

 Ytterligare några exempel finns bland sexböckerna där förekomsten av en intakt 

hymen, trots tidigare samlag, diskuteras, men där inga orsaker till vad detta beror på 

presenteras. Ljungqvist konstaterar i sin bok Brudslöjan att mödomshinnans existens inte är 

ett säkert tecken på att en kvinna "icke hafva varit i beröring med det manliga könsorganet", 

men utvecklar inte vidare vad detta beror på.
102

 I Hygien för det fysiska äktenskapet 

konstaterar författaren att en närvarande mödomshinna "bevisar väl i regel bibehållen 

jungfrudom".
103

 Författaren anser att hymen kan ses som ett relativt tillförlitligt tecken på 

kyskhet, men garderar sig ändå för de fall där denna regel inte stämmer in. Några orsaker till 

eller exempel på när mödomshinnan finns kvar hos okyska kvinnor nämns dock inte.
104

 

 Författaren till Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi anser, som vi 

sett i föregående kapitel, att jungfruhinnans frånvaro är att betrakta som ett fel i kvinnans 

utveckling. Författaren ägnar således ingen tid till att förklara mödomshinnans närvaro eller 

frånvaro som ett tecken på kyskhet.
105

 Att kvinnans jungfrudom är att betrakta som något 

mycket viktigt beskrivs däremot i boken. Författaren hävdar att i "några barbariska nationer" 

könsstympas kvinnor eller sätts i stålgördel för att bevara sin kyskhet, men menar att "[h]os de 

civiliserade folken uppskattas jungfrudomen till dess rätta värde, men man skyddar den der på 

frivillighetens väg, icke med våld."
106

 Författaren ser således kyskhet som något värdefullt 

och värt att skydda, men anser att detta ska uppnås genom jag-kontroll och dygd, i linje med 

det borgerliga kyskhetsideal som diskuterats i kapitel 1. Vem det är som kyskheten ska 

skyddas från eller vilket "dess rätta värde" är framgår dock inte i boken. 

 Vidare diskuterar författaren huruvida den blodutgjutning som uppstår vid 

deflorationen är att se som ett tillförlitligt tecken på kvinnans kyskhet. När jungfrudomen väl 

ska förloras menar författaren att det inte är ovanligt att detta åtföljs av en blödning från 

underlivet. Det finns dock omständigheter som kan leda till att denna uteblir: 

Om det händer, att hos en kraftig jungfrulig qvinna med fast hull och bredt bäcken jungfruhinnan lätt 

sönderslites af en likadels kraftig man med starkt utbildadt könsorgan, förekommer det äfven och kanske, i 
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synnerhet i stora städer, mycket oftare, att en ung, faktiskt orörd qvinna, men som är svag och behäftad med 

hvita flussen, hvarken såras eller lider blodförlust vid första samlaget med en man med liten och klen lem.
107

 

Exakt vad författaren ser som anledning till att den orörda stadskvinnan inte blöder (eller 

såras) vid hennes första samlag är i ovanstående citat inte helt lätt att uttyda. Det framstår 

närmast som en kombination av stadsliv, svaghet, vita flussen (flytningar från underlivet) 

och/eller att mannen i fråga har en liten penis. Vidare hävdar författaren att de unga, 

jungfruliga flickor som "öfverlemnat sig åt onani" inte heller blöder när de väl har sex med en 

man, eftersom dem genom sina handlingar själva utvidgat sina könsorgan.
108

 I texten refererar 

även författaren till en studie utförd av en fransk läkare som sägs ha bevisat att många 

prostituerade kvinnor, "sedan de uppgifvit sitt skymfliga yrke och ingått äktenskap", också 

blött från underlivet på sin bröllopsnatt.
109

 

  Att se blodspår på bröllopslinnet som ett bevis på jungfrudom, menar författaren 

till Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi, är en sed som hör till "många nationers 

mera okunniga kretsar".
110

 Författaren beskriver även hur det i dessa fall även vidtas åtgärder 

från oskuldernas mödrar för att förhindra att beviset uteblir. Ifall dotterns underliv vid 

inspektion ser ut som att "manslemmens införande kan ega rum utan sönderslitning eller 

blödning" hävdar författaren att modern förbereder en blåsa av oxtarm eller fiskhud, som 

sedan fylls med duvblod, och instruerar dottern att föra in denna i underlivet innan 

bröllopsnatten.
111

 Exakt vilka länder denna procedur förekommer i specificeras inte, men 

enligt författaren återfinns seden "i Frankrike och äfven bland andra civiliserade nationer".
112

 

Sammanfattningsvis anser författaren att: 

Af dessa betraktelser framgår, att mannen icke kan förlita sig på de bedrägliga blodspåren som tecken till 

jungfrudom, emedan dessa spår lätt kunna förfalskas, och att det torde vara lämpligast att öfverlemna bruket 

af bröllopslinnets undersökande åt de ociviliserade folken.
113 

 Sylvanus Stall skriver i Hvad varje gift man bör veta att hymens befintlighet 

tidigare setts som bevis för att kvinnan "bevarat sin egenskap af jungfru" och att dess frånvaro 

därför betraktats som anledning till misstanke att jungfruligheten inte bevarats.
114

 Stall 

konstaterar att det förvisso är så att mödomshinnan finns kvar hos majoriteten av de kvinnor 
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som inte har haft samlag med en man, men i likhet med flera av de övriga 

sexhandboksförfattarna hävdar han att det finns orsaker som kan förklara dess frånvaro, även 

hos kyska kvinnor: "Den [mödomshinnan] kan hafva blifvit bräckt eller förstörd genom någon 

föga påaktad händelse under barndomsåren och fattas stundom redan vid födelsen[...]."
115

 

 För att understryka att mödomshinnans befintlighet ej kan ses som tecken på en 

kvinnas oskuld citerar Stall Mrs. E. B. Duffeys bok Hvad kvinnorna borde veta där hon 

beskriver vilken orättvissa och grymhet det är av en man att tolka avsaknaden av 

mödomshinna som att hans hustru "före giftermålet hafva brutit i kyskhet".
116

 Vidare citerar 

Stall även dr. George H. Napheys som menar att: 

Det finnes i själfva verket intet som helst tecken som gör det möjligt, ens för den sakkunnige, att med 

säkerhet afgöra, om en kvinna varit föremål för könsumgänge eller icke. Det enda och verkliga beviset, 

hvarvid mannen för fästa afseende, är ett blygsamt uppträdande före bröllopet, frånvaro af såväl låtsad 

okunnighet om, som en stötande förtrolighet med ämnet, samt framför allt ett rent och gudfruktigt sinne. Där 

hvarest dessa egenskaper finns, behöfver ingen man hysa något tvifvel om sin hustrus trohet och kyskhet.
117

 

Stall ger inga förklaringar till de citat han använder, men jag utgår från att detta är åsikter han 

själv delar och använder för att ge stöd åt sin egna åsikt om att mödomshinnans frånvaro inte 

är att se som ett tillförlitligt bevis på kvinnlig kyskhet. Detta är alltså något som inte ens en 

sakkunnig ska kunna uttala sig om. I dr. Napheys citat framgår att den äkta mannen istället 

bör vara uppmärksam på hans blivande hustrus blygsamhet och gudfruktighet, samt både på 

en allt för stor okunnighet och en allt för stor kunnighet gällande "ämnet" från hans hustrus 

sida, för att kunna avgöra hennes jungfrulighet.
118

 

 Samtliga författare är överens om att varken mödomshinnans närvaro eller 

frånvaro är ett fullständigt bevis på att en kvinna inte har haft samlag med en man tidigare. 

Mödomshinnan tänktes kunna förstöras genom andra omständigheter, ibland finns den inte 

alls och ibland finns den kvar trots upprepade samlag. I flera av beskrivningarna antyds dock 

att det vid något tidigare tillfälle i historien funnits en slags kollektiv tro att en intakt 

mödomshinna bekräftat att en kvinna hållit sig kysk. I Helsovårdslära för äktenskapet och 

dess fysiologi använder författaren en närmast hånfull ton mot de "ociviliserade folk" som 
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fortfarande tror detta. Denne författare menar även att hymens fullständiga frånvaro är att 

betrakta som ett fel i kvinnans utveckling, men att mödomshinnan inte nödvändigtvis orsakar 

en blödning vid deflorationen.  I synnerhet Stall och författaren till Hygien för det fysiska 

äktenskapet verkar dock luta åt åsikten att mödomshinnans befintlighet hos en kvinna ändå är 

ett hoppfullt tecken på att hon varit kysk. Ingen av sexhandboksförfattarna beskriver däremot 

hur den äkta maken skulle kontrollera att mödomshinnan fanns på plats.  

 

Vikten av att gå varsamt fram 

Mödomshinnans bristande vid deflorationen ansågs, som vi har sett i tidigare del, vara förenat 

med viss smärta för kvinnan. I relation till detta diskuterar fyra av sexhandboksförfattarna hur 

det därför är viktigt att gå varsamt fram vid äktenskapets första samlag. 

 En finkänslig försiktighet och begränsning är nödvändig först och främst i äktenskapets början. 

Den unga makan, hvilken såsom ren jungfru träder i brudsäng, är icke så förberedd på hvad som komma skall 

som hennes make. I hvarje fall är hon rädd för de nya förhållanden, uti hvilka hon inträder; det sexuela 

umgänget framkallar genom mödomshinnans sprängning och slidans utvidgning en smärta, som icke 

inskränker sig till akten allena, utan som fortfar dag och natt och stundom kan stegras till verklig sjukdom 

och fullständigt hinder för vidare försök. Hustruns nervsystem kan äfven under fullt normala förhållanden 

angripas, och krampanfall af olika art och utseende uppträda.
119

 

I citatet ovan hävdar Seved Ribbing att kvinnan ingår i äktenskapet utan nog med kunskap om 

"vad som komma skall". Och hon verkar ju onekligen ha anledning att vara rädd om 

deflorationen i hennes fall innebär långvarig smärta, som pågår dag som natt, och som 

dessutom kan utvecklas till verklig sjukdom.  

 Vidare menar Ribbing även att denna "lifsföränding" är mycket omvälvande för 

kvinnan, att den rent av berör hennes själsliv, och att hon därför behöver tid på sig att 

sammansmälta upplevelsen med sina etiska och religiösa åskådningar. Genom att inte ta 

hänsyn till detta menar Ribbing att "[o]taliga män hafva under smekmånaden förstört sin 

framtida äktenskapliga lycka."
120

 Männen ska, enligt Ribbing, vara bättre förberedda på de 

smärtsamma följder mödomshinnans "sprängning" för med sig (för kvinnan) och han 
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uppmanar således den äkta maken att med detta i åtanke utöva finkänslig försiktighet i 

äktenskapets inledande fysiska samvaro.
121

 

 Sylvanus Stall har, redan innan han börjar diskutera mödomshinnans roll i det 

första samlaget, ägnat flera sidor till att beskriva exakt hur viktigt det är för maken att i 

äktenskapets inledande fysiska fas behärska sig och inte vara brutal mot sin hustru.
122

 Även i 

detta avseende citerar Stall ett arbete av dr. George H. Napheys, som beskriver det första 

samlaget som "en länge åtrådd skatt": 

Måtte han, då den långa väntans tid nått sitt slut och fört den länge åtrådda skatten i hans armar, emottaga 

densamma med varsamma händer och vårda den med omsorgsfull tanke på framtidens lycka. Må han vara 

hänsynsfull, behärskad och, där så behöfves – själfförsakande.
123

 

Vidare är även Stall är mycket bekymrad över det obehag och den plåga hymens bristande 

innebär för kvinnan vid deflorationen: "Blotta möjligheten af sådana förhållanden borde göra 

den nygifte mannen i hög grad hänsynsfull, sansad och uppmärksam på sig själf."
124

 Stall 

förklarar att den unge maken, "så snart ett allvarligt obehag erfares vid det första samlaget", 

ska försöka övervinna detta med hjälp av tålamod och varsamhet (och i värsta fall rådfråga en 

läkare).
125

  

 I Kvinnans könslif förklarar O. H. Dumrath att det händer att båda makarna ingår 

i äktenskapet jungfruliga och att detta kan leda till att "de icke [lyckas] utöfva könsumgänget 

på ett tillfredställande sätt", p.g.a. brist av erfarenhet, blyghet och ångest.
126

 Dumrath menar 

att detta kan övervinnas med lite tålamod och ömsesidigt förtroende, samt att: 

En riktig förståelse om de lokala förhållandena skall betydligt lätta uppgiften. Naturligtvis få de därvid icke gå 

våldsamt till väga, enär detta kan medföra en farlig skada för hustrun. Genom hymens bristning plägar den 

första föreningen merendels vara smärtsam[...].
127

 

Orsaken till den farliga skadan som hustrun kan få av ett våldsamt samlag specificeras inte. 

Dumrath går dock över till att skriva om hur smärtsam hymens bristning är i den direkt 

efterföljande meningen, vilket åtminstone för läsaren kan uppfattas som en bidragande faktor 

till att det är viktigt att ta det försiktigt vid det första samlaget. 
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 I Hygien för det fysiska äktenskapet beskriver författaren de omständigheter 

(mödomshinnan och slidans trängsel) som kan utgöra "hinder" vid det första samlaget. 

Författaren menar dock att dessa i regel övervinns utan menliga följder för någondera part, 

men hävdar: "Ett våldsamt samlag kan däremot för kvinnan medföra verkliga skador, som väl 

sällan äro af allvarlig betydelse, men som bära vittne om mannens råhet eller – oförstånd."
128

 

Till skillnad från tidigare diskuterade exempel från andra sexhandböcker hävdar alltså denne 

författare att skadorna förvisso kan vara verkliga, men sällan allvarliga. Författaren menar 

även att ett våldsamt samlag går att uppfatta som tecken på manlig råhet, eller helt enkelt 

manligt oförstånd. Det sistnämnda menar författaren att kvinnan själv kan rätta till, om hon 

inte är överdrivet blygsam: "Hon känner ju bäst själf, huru hon är skapad och hvar hennes 

delar svara mot mannens."
129

 

 I de fyra exempel som diskuterats ovan menar samtliga att ett samlag, i 

synnerhet inte det första, aldrig får gå allt för våldsamt till. Konsekvenserna av detta varierar 

lite mellan författarna. Stall och Ribbing ser makens allt för våldsamma utövande av sina 

äktenskapliga rättigheter som upphov till långvarigt lidande hos kvinnan. Stall menar att om 

maken lägger band på sig själv i äktenskapets inledande fas ska han inte behöva ångra det, 

medan ett brutalt tillvägagångssätt kommer att slå tillbaka på honom själv. Ribbing menar i 

sin tur att om mannen inte visar hänsyn inför hans hustrus upplevda smärta i samband med 

mödomshinnans genomträngande kan detta vara rent skadligt även för äktenskapets framtida 

lycka. 

 Både Dumrath och författaren till Hygien för det fysiska äktenskapet menar att 

ett våldamt samlag kan innebära skador på kvinnan, till varierande grad. Dessa böcker skiljer 

sig dock från de tidigare två nämnda genom att det inte finns en lika tydligt uttalad vädjan till 

den äkta maken att ta det försiktigt.  I Dumraths fall är det inte heller helt klart att det är 

mannen som utövar något våld mot kvinnan och det kan även tolkas som att båda parter, 

genom sin delade oerfarenhet, gör sig skyldiga till ett oförsiktigt samlag. Dock framgår det av 

texten att det är kvinnan som får ta konsekvenserna av ett sådant. I Hygien för det fysiska 

äktenskapet beskrivs det våldsamma samlaget som ett tecken på mannens råhet eller 

oförstånd. Det senare anser författaren att kvinnan själv kan och bör ansvara för att åtgärda, 

eftersom hon (till skillnad från mannen?) känner hur deras delar ska passa ihop. Hur någon av 

dem ska komma till bukt med makens råhet beskrivs dock inte i relation till detta. 
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Sammanfattning 

Mödomshinnans roll vid kvinnans första samlag diskuteras i samtliga sexhandböcker. Dess 

bristning vid deflorationen beskrivs som smärtsam och i regel åtföljd av en blödning. I 

relation till detta uppmanar sexhandboksförfattarna sina läsare att gå varsamt fram vid 

kvinnans första samlag. Samtliga författare hävdar dock att mödomshinnan inte är att betrakta 

som ett bevis på en kvinnas kyskhet. Anledningen till detta beskrivs som att mödomshinnan 

ibland kan gå sönder genom andra företeelser än heterosexuellt samlag, att den ibland inte går 

sönder trots upprepade samlag eller att den helt saknas hos vissa kvinnor. 
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Avslutande diskussion 

I de sexhandböcker som ingår i denna undersökning råder konsensus bland författarna att det i 

kvinnans underliv, under normala omständigheter, finns ett "veck" som kallas mödomshinnan. 

Även om samtliga författare inte är överens om att det faktiskt rör sig om en fysisk hinna, så 

finns det definitivt något där nere, som likt en dörrvakt stänger ingången till de kvinnliga 

reproduktionsorganen för obehöriga.  Det verkar inte heller råda någon tvekan bland 

sexhandboksförfattarna om att den behörige är den äkta maken. Som jag beskrev i delkapitlet 

"Ett borgerligt ideal", förväntades kvinnan hålla sig kysk fram till äktenskapet. Tydligast 

framkommer författarnas syn på kyskhet i kapitlet "Mödomshinnan och deflorationen" och i 

det språk som författarna använder för att beskriva den unga makan. Seved Ribbing förklarar 

t.ex. att den unga makan "såsom ren jungfru träder i brudsäng".
130

  Här framgår även hur 

religiösa föreställningar om kvinnan smugit sig in i vetenskapen, vilket diskuteras i denna 

uppsats första kapitel. Den unga makan är ren, hon är jungfrulig. I Helsovårdslära för det 

fysiska äktenskapet är hon "orörd" och jungfrudomen beskrivs dessutom som något värdefullt 

som ska skyddas.
131

 Ytterligare exempel på att kyskhet sågs som en norm för kvinnan 

återfinns i Sylvanus Stalls bok där författaren diskuterar hur mannen ska kunna veta att hans 

hustru "hafva brutit i kyskhet".
132

 

 Så hur tänker sig författarna att den äkta maken kan veta att han gift sig med en 

kysk kvinna? I delkapitlet "Ett bevis på kyskhet?" visade jag att författarna är överens om att 

mödomshinnan inte utgör ett fullständigt bevis på detta. Stall menar att inte ens en expert 

skulle kunna kontrollera om en kvinna har haft sex eller inte, vilket med tanke på den 

vetenskapstilltro som rådde kring sekelslutet 1900 är ett ej så lättvindig utlåtande. Att 

mödomshinnan däremot tidigare har setts som ett tecken på jungfrulighet beskrivs ofta i 

sexhandböckerna. Sexhandboksförfattarnas tveksamhet inför detta tyder ändå på att ny 

kunskap tagits fram vid slutet av 1800-talet, samt att sekelslutet kanske inte var så 

sexualfientligt som det ibland framställts som.
133

 

 Att författarna ens diskuterar huruvida mannen kan kontrollera hustruns kyskhet 

tyder dock på att makans jungfrulighet ändå var betraktad som viktig. Stall, som inte trodde 

att kyskheten var bevisbar genom att undersöka underlivet, konstaterade istället att det enda 

säkra tecknet på kyskhet är att kvinnan varken vet för mycket eller för lite om sex. Detta bör 
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ha blivit en problematisk bedömningsfråga, både för den make som skulle avgöra om hans 

hustru "brutit i kyskhet" och för den kvinna som ville bevisa sin kyskhet. Även om alla 

sexhandboksförfattare inte går så långt som författaren till Hygien för det fysiska äktenskapet, 

som menar att den smärta som uppstår när hymen går sönder är en hjälp för kvinnan att hålla 

sig kysk, så gör sig 1800-talets kyskhetsideal ständigt påmint i samtliga författares 

beskrivningar av mödomshinnan.
134

 Och för den som ville betrakta kvinnans sexualitet som 

farlig och okontrollerbar, så framstår beskrivningarna av mödomshinnan definitivt som ett 

redskap i arbetet att kontrollera den. 

 Mannens kyskhet eller okunskap om de sexuella förhållandena diskuteras inte i 

relation till deflorationen i sexhandböckerna, annat än att Dumrath menar att det händer att 

båda makarna ingår jungfruliga i äktenskapet. I Dumraths skildring verkar dessutom 

makarnas delade oerfarenhet kunna leda till att de inte lyckas utöva könsumgänget "på ett 

tillfredställande sätt".
135

 Kvinnan beskrivs istället som ovetande om "vad som komma 

skall".
136

 Bättre är det alltså om mannen fungerar som en lärare för kvinnan i det sexuella 

förhållandena. Möjligt är att han tänks ha inhämtat sexuell erfarenhet på annat håll innan han 

gifte sig. Den ojämlikhet gällande män och kvinnors sexuella förhållningsregler, som 

diskuterades under 1880-talets sedlighetsdebatt, kan anas även i sexhandböckerna några 

decennier senare. 

 I delkapitlet "Vikten av att gå varsamt fram" går det att se hur 

sexhandboksförfattarna använder vetenskaplig auktoritet för den egentligen etiska frågan om 

hur man förmår mannen att i äktenskapets inledande fas inte vara så brutal mot sin hustru. Här 

spelar mödomshinnan och den smärta som ansågs uppstå när den går sönder en viktig roll i 

det vetenskapliga motivet till varför detta är nödvändigt, eller åtminstone önskvärt. Snarare än 

av omtanke om kvinnan verkar författarnas fokus legat på mannens framtida äktenskapliga 

lycka när de framhöll att det är bra att vara varsam när hymen ska bräckas. 

 Å andra sidan är det aldrig någon fråga om huruvida det första samlaget innebär 

någon smärta för honom. Stall beskriver det istället som en för mannen "länge åtrådd 

skatt".
137

 Smärtan återkommer dock ständigt i beskrivningarna av kvinnans upplevelser av 

deflorationen. Sexhandboksförfattarna beskriver, med vetenskaplig auktoritet, att detta är 
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normalt gällande kvinnans första samlag: Det kommer att göra ont, underlivet kommer att 

blöda och upphovet till detta är mödomshinnan. 

 Pia Laskar menar i hennes studie av sexhandböcker (1800-1920) att gemensam 

sexuell njutning framstår som viktigt för sexhandboksförfattarna vid det heterosexuella 

samlaget.
138

 Så verkar dock inte vara fallet gällande kvinnans första samlag. Normalfallet 

beskrivs istället som smärtsamt, ibland i flera dagar efteråt. Och vad är det egentligen för 

språk som används för att beskriva deflorationen? Mödomshinnan "sprängs", "sönderslites" 

och "genomträngs". Inget av detta låter det minsta njutningsfullt. Om samtliga 

sexhandboksförfattarna är överens om att deflorationen innebär smärta för kvinnan är det inte 

konstigt att Stall tänker sig att det första samlaget är något kvinnan underkastar sig och inte 

njuter av och att Ribbing beskriver mödomshinnans bristning som en så pass omvälvande 

upplevelse för kvinnan att det berör själva hennes själ.
139

 

 Jag läser en krönika från 2006, efter att mödomshinnans existens hade börjat 

ifrågasättas. Krönikören, Lena Sundström, menar hon i hela sitt liv gått omkring och trott att 

hon var onormal som inte blödde första gången hon hade sex. Hon beskriver hur hon ringer 

runt till hennes väninnor och inte var det något blod där heller första gången. Samtliga har 

trott att de är undantagstillstånd, att mödomshinnan kanske gått sönder vid något annat 

tillfälle?
 140

 Kanske är det så att vissa kvinnor blöder och andra inte när de "förlorar 

oskulden". Den diskussionen tror jag inte att en idéhistoriker bör upprätthålla sig vid. Det som 

istället är intressant med Sundströms krönika är hennes känsla av att vara avvikande, inte 

normal. 

 I denna uppsats har jag undersökt vad som har beskrivits som normalt och 

onormalt gällande mödomshinnan och dess tänkta roll vid det första samlaget. Och samtliga 

författare i denna studie är överens om att kvinnan kommer att blöda när mödomshinnan går 

sönder, nästan alla menar även att det kommer att göra ont. Ifall detta inte hände fanns det i 

och för sig tänkbara anledningar till detta: onani, ett hopp, kanske häftig dans eller att 

mödomshinnan helt enkelt är "af naturen ofullkomlig".
141

 Det var inte nödvändigtvis så att 

hon varit okysk, trots att även detta framstår som en potentiell orsak till att en kvinna inte 

blöder när hon träder i brudsäng. I sexhandböcker mellan 1889-1904 förmedlas en norm om 
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hur kvinnans första samlag är något som hon inte kan tänkas uppskatta. Men tänk om hon 

gjorde det då? Eller att det åtminstone inte gjorde ont? Eller att det inte kom något blod? 

Dessa scenarier framstår i sexhandböckerna som tänkbara, men onormala. Och enligt 

Sundströms krönika levde denna tanke till viss del kvar ett drygt sekel senare. 
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Appendix 

 

BILD 1 

Denna bild återfinns i Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi.
142

 Enligt bildtexten 

är det en jungfrus könsorgan som avbildats och mödomshinnans placering är utmärkt med 

bokstaven N. Enligt bilden återfinns mödomshinnan i bakre delen av slidan, mellan de små 

blygdläpparna.  

 

Fig. 1. En jungfrus könsorgan. A, B, C lifmoder, A lifmoderhalsen, B lifmoderkropp, C lifmoderbotten, D, 

äggledare, E äggledarens franslika bihang, F äggstock, G binjure, H runda lifmoderbandet, J slida, K stora 

blygdläpparna, L små blygdläpparna, M clitoris, N hymen, O breda lifmoerbandet, P äggstocksbandet.
143
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 Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi (1894), 4. 
143

 Helsovårdslära för äktenskapet och dess fysiologi (1894), 4. 
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BILD 2 

Denna bild, som ska skildra "Qvinnans underlif i genomskärning", är hämtad från Kvinnans 

könslif av O. H. Dumrath.
144

  Varje del av det kvinnliga underlivet märks ut med en bokstav, 

som i bildtexten sedan förklarar namnen på vad man ser. På denna bild är jungfruhinnan 

utmärkt med bokstaven H, där en antydan av en utbuktning på den bakre delen av 

"moderslidan" kan ses i illustrationen, innanför den lilla blygläppen.  

 

Fig. 2. Qvinnans underlif i genomskärning. 

s, blygdbenens föreningsställe; v, urinblåsan; v', hennes mynning; v', n, urinröret; u, lifmodern; va, moderslidan; 

r, öfvergången mellan mellersta och nedre delen af ändtarmen; r', ändtarmens öfre slutmuskel; a, 

stolgångsöppningnen; l, den högra, stora blygdläppen; n, den högra, lilla blygdläppen; h, jungfruhinnan; cl, 

genomskuren kittlare med förhud; x, tarmen; y, ländkota; z, ändbenet.
145
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 Dumrath (1896), 14. 
145

 Dumrath (1896), 14. 
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BILD 3 

Även denna bild finns med i Kvinnans könslif av O. H. Dumrath och illustrerar ett fall av 

hymenspärrning.
146

 Dumrath beskriver själv bilden: "Den sjuka, efter hvilken denna bild 

tecknats, var en väl utvecklad, 15-årig flicka, hos hvilken under loppet af ett halfår 

menstruationsföreteelserna inställde sig utan blodafgång."
147

 Bilden ska illustrera hur en allt 

för tjock mödomshinna leder till att menstruationsblodet inte kan ta sig ut och istället samlas 

ovanför mödomshinnan.  

 

Fig. 29. Hymenspärrning och blodsäck i slidan.
148
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