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1. Inledning 

 

1.1. Introduktion  

1800-talet var ett händelserikt århundrade. Det skedde många förändringar, inte minst för 

kvinnorna. I början av 1800-talet var kvinnor omyndighetsförklarade och stod under faderns 

eller makens förmyndarskap. Det innebar att kvinnor inte fick eller kunde ta beslut på egen 

hand.1 Den rådande samhällsnormen var att männen bestämde och hade makten. Ett medel som 

användes för att bibehålla denna makt var att bruka våld. Män använde våld mot kvinnor för att 

underkuva.2 En del av detta våld var lagstadgat och män kunde därför lagenligt bland annat 

använda våld mot kvinnor i disciplinerande syfte. Våldsbrott mot kvinnor anmäldes därför 

sällan och mycket av denna brottslighet mot kvinnor förgicks i det fördolda.3  

    

Våld är ett ständigt pågående fenomen. Våld mot kvinnor har alltid existerat och fortgår än idag. 

Detta är därför ett ständigt lika aktuellt och viktigt ämne att belysa, både i ett nutida som i ett 

historiskt perspektiv. I min uppsats fokuserar jag på våldsbrott mot kvinnor under mitten av 

1800-talet. Under den tiden var en stor andel av våldet fortfarande tillåtet enligt lag. Det gäller 

exempelvis olika former av aga, vilka i dagens samhälle skulle anses höra till misshandel. Jag 

vill undersöka vilken inställning samhället hade till dessa brott under den tiden. 

 

1.2. Syfte och frågeställning  

Syftet med C-uppsatsen är att analysera hur rättsväsendet och därigenom även samhället såg på 

dessa brott genom att undersöka hur rätten dömde och uttryckte sig i domstolsprotokoll. Mina 

frågeställningar är:  

1.Hur såg rätten på våldsbrott mot kvinnor? Ansågs våldsbrott mot kvinnor vara en allvarlig 

företeelse? Var rätten mer benägna att döma till mannens eller kvinnans fördel?  

2.Hur argumenterade käranden och yrkanden för sin sak? Vilka argument använde de sig av för 

att bedyra sin skuld respektive oskuld?  

3. Hur såg vittnena på brottet? Kan deras åsikter urskiljas? Skilde sig deras uppfattningar från 

rättens? Var det skillnad på kvinnor och mäns inställning? 

 
1 Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie, Kvinnor och våld – då och nu, Österberg, Eva & Lindstedt 

Cronberg, Marie (red.), Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria, Lund 2005, s. 23; Lindstedt Cronberg, 

Marie, Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880, Tygelsjö 1997, s. 32. 
2 Nilsson, Roddy, Hat, förtvivlan, kärlek – kvinnors dödliga våld under senare delen av 1800-talet, Historisk 

tidskrift 2017, s. 4–6, 9–10, 12.  
3 Svedin, Glenn, En ohyra på samhällskroppen, Höör 2015, s. 82. 
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1.3.  Bakgrund  

1800-talet var en tid av förändring i Sverige. Den industriella revolutionen nådde Sverige kring 

mitten av 1800-talet. Urbaniseringen ökade ungefär vid samma tid. Arbetskraften behövdes då 

mer inom industrierna och en stor andel av befolkningen flyttade från landsbygden till 

framväxande industriområden. Dessa områden växte inte bara fram i städerna, utan även inom 

landskommunerna. Ståndssamhället förändrades till ett klassamhälle, och en ny stor klass 

uppstod, nämligen arbetarklassen. Arbetarnas arbetsvillkor och livssituation gjorde bland annat 

att arbetarrörelsen och andra folkrörelser, så som nykterhetsrörelsen, började växa fram.4  

 

Det skedde även stora förändringar för kvinnorna i Sverige under 1800-talet. Kvinnor fick 

exempelvis utsträckta möjligheter och rättigheter vad gäller utbildning, skilsmässa, försörjning 

och myndighet. Nya lagar tillkom också som ökade kvinnornas livsvillkor. Exempel på lagar 

som instiftades under 1800-talet var att en hustru kunde begära skilsmässa ifall hon utsattes för 

misshandel av maken. Detta skedde år 1810. År 1858 försvann husagan, vilket innebar att man 

inte fick aga tjänstehjonen längre. 1864 blev allt våld inom äktenskapet olagligt och kvinnan 

fick därmed straffrättsligt skydd mot makens misshandel.5 Under en betydande del av 1800-

talet ansågs dock en stor del av våldet mot kvinnor, exempelvis hustrumisshandel, vara legitimt. 

Det kunde nämligen förläggas inom ramen för mannens husbondevälde, vilket innebar att 

mannen kunde använda aga i tillrättavisande och disciplinerande syfte. Kvinnomisshandel 

började uppmärksammas som ett samhällsproblem först i samband med, och kanske tack vare, 

andra samhällsförändringar som inträffade under mitten av 1800-talet.6 Den dominerande 

samhällsideologin under 1800-talet var dock att kvinnorna skulle vara underordnade männen. 

Frånvaron eller bristen på kvinnans underordning ansågs vara en legitimeringsgrund för våldet 

mot dem, samt agerade som förklaring till varför det ägt rum.7  

 

1.4.  Forskningsläge  

 
4 Lindstedt Cronberg, Marie, Med våldsam hand, Lund 2009, s. 26; Gustafsson, Harald, Nordens historia, en 

europeisk region under 1200 år, Lund 1997, s. 152–154, 194. 
5 Eriksson, Marie, Fly, fäkta, förlikas eller förbliva i mannens våld? Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, 

Marie (red.), Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria, Lund 2005, s. 50; Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & 

Tjeder, David (red.), Könspolitiska nyckeltexter, Göteborg 2012, s. 8. 
6 Lindstedt Cronberg, Marie, Mäns våld mot kvinnor i 1800-talets Sverige, Österberg, Eva & Lindstedt 

Cronberg, Marie (red.), Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria, Lund 2005, s. 49. 
7 Ibid., s. 43. 
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Flera forskare har kommit fram till hur de anser att våld i samhället bör förstås och tolkas. Det 

många av dem har gemensamt är att de beskriver att våld är starkt förknippat med genus. 

Historikerna Eva Österberg och Maria Lindstedt Cronberg är två av dessa forskare. I boken 

Kvinnor och våld - en mångtydig kulturhistoria hävdar de att våld traditionellt sett har ansetts 

vara genuskodat. Utövaren har som regel varit en man. Detta gäller i såväl krigssituationer, som 

i slagsmål och våld i hemmet. Manlighet har också just beskrivits utifrån benägenhet att 

använda våld medan kvinnlighet har beskrivits utifrån frånvaron av denna tendens.8  Forskning 

visar också att mycket av våldet i 1800-talets samhälle ansågs acceptabelt. Historikern Glenn 

Svedin skriver om detta i sin avhandling En ohyra på samhällskroppen. Där anger han att våldet 

snarare ansågs vara en uppfostrings- och disciplineringsmetod än misshandel, vilket medförde 

att våld mot kvinnor och barn sällan anmäldes på grund av detta. Det ansågs nämligen inte vara 

ett brott förrän det var av grövre karaktär.9 Ytterligare forskning om våld i samhället återfinns 

i skriften Brott och straff. Där påvisar kriminologen Hanns von Hofer att våld oftare utövats i 

traditionella samhällen än i moderna. I Sverige kan man exempelvis se att olika former av våld 

var lagliga under 1800-talet. Som exempel på laglig våldsanvändning anges 

uppfostringsmetoder inom familjen, disciplineringsåtgärder mot hustrur och tjänstefolk samt 

bestraffningsåtgärder inom krigsmakt och fångvård. Även det brottsliga våldet ansågs mer eller 

mindre naturligt och bagatelliserat under den tiden. Det kan man urskilja i jämförelser med 

annan brottslighet. Stöld ansågs till exempel vara ett allvarligt brott. Det ledde i stort sett alltid 

till frihetsstraff, medan misshandel oftast gav böter.10  

 

En stor andel av det våld som kvinnorna utsattes för under 1800-talet, skulle ur dagens 

synvinkel betraktas som misshandel. Under den tiden ansågs det däremot höra till tillåtna 

former av aga, vilket alltså inte var brottsligt. Något som var olagligt var däremot kiv och 

missämja inom äktenskapet. Äkta makar skulle nämligen leva i sämja. Ansvaret för denna 

sämja vilade tungt på den som skulle underordna sig, det vill säga kvinnan. Straffet för kiv och 

osämja inom äktenskapet kunde uppgå till 25 daler, vilket var ett betydande belopp under 1800-

talet. Det höga bötesbeloppet markerade att lagstiftarna ansåg att brottet var allvarligt. Som 

jämförelse kan man jämföra med straffet för lönskaläge, det vill säga att en ogift man hade 

sexuellt umgänge med en ogift kvinna. Straffet för detta var 5 daler för kvinnan och 10 daler 

 
8 Österberg, Lindstedt Cronberg, 2005, s. 8–9. 
9 Svedin, 2015, s. 82. 
10 von Hofer, Hanns, Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750–2010, Stockholm 2011, s. 49, 

59. 
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för mannen vid samma tid.11 Hustrun tillskrevs som sagt större ansvar än mannen för harmonin 

inom äktenskapet. Om kvinnans uppträdande gick mot detta och hon exempelvis upplevdes 

stursk, kunde hennes beteende uppfattas som lika opassande som makens våldsamhet. Kvinnan 

visade sig även ha större möjlighet att få rättens sympatier om hon visade sig underordnad 

mannen och om hon kunde framhålla att hon inte brutit mot normer angående kvinnlighet eller 

äktenskap.12 Detta tar historikern Karin Hassan Jansson upp i sin studie Kvinnofrid: synen på 

våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800. Hassan Jansson visar bland annat att 

normen om det manliga och kvinnliga var betydelsefullt i rättssammanhang under 1800-talet. I 

rättsfall var det exempelvis vanligt att använda motpartens brytande av kvinno- eller mansideal 

för att bedyra den andres skuld respektive sin egen oskuld. Denna typ av 

könsnormsargumentation kan man sedan se formade bedömningen av målen. Om mannen och 

kvinnan motsvarade det rådande idealen hade de lättare att få rättens sympatier, medan de oftare 

blev fällda om deras beteende var normbrytande.13 Studier av domstolsprotokoll visar även att 

man ofta försökte leta efter anledningar till att misshandeln ägt rum genom att skuldbelägga 

kvinnan. Ett vanligt tillvägagångssätt i rättsfall gällande våld mot kvinnor var att rannsakningen 

av brottet syftade till att fördela skulden så lika som möjligt mellan kvinnan och mannen. Detta 

som sagt genom att försöka hitta skuld även hos den våldsutsatta. Till exempel har studier visat 

att rätten velat hitta handlingar som den våldsutsatta genomfört som man kan jämka mot 

mannens våldshandlingar.14  

 

Även om det så småningom blev olagligt med misshandel inom äktenskapet kvarstod dock 

hierarkin mellan könen och den blidka inställningen till våldet. Studier av rättsfall efter den nya 

strafflagens införande 1864 visar på låga straff. Det var även få som åberopade den nya lagen 

genom att anmäla. Cronberg visar att endast ett 40-tal fall inkom årligen under de närmaste åren 

efter att lagen togs i bruk. Något färre än de fall som inkom sakfälldes. Cronberg konstaterar 

att låga straff vittnar om en acceptans eller en igenkännande förståelse för männen som tillgripit 

våld inom äktenskapet. Så var fallet även vid långvarig misshandel. Först vid dödligt våld eller 

uppenbart livshotande våld blev domen strängare.15 

 

 
11 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 25, 43, 45; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 51, 295–296. 
12 Eriksson, 2005, s. 53–55. 
13 Hassan Jansson, Karin, Kvinnofrid: synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800, 

Uppsala 2002, s. 18, 33, 301, 320. 
14 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 24. 
15 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 25, 43, 45–46; Cronberg, 2009, s. 51, 295–296. 
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Kvinnomisshandel, liksom misshandel i övrigt, kopplas både förr och nu ihop med 

alkoholpåverkan eller ekonomiska svårigheter. Historikern Marie Eriksson visar i sin studie på 

ett sådant exempel där mannens våldsamheter förklaras utifrån att han har varit 

alkoholpåverkad.16 Även von Hofer tar upp korrelationen mellan misshandel och 

alkoholpåverkan. Han visar att den registrerade alkoholkonsumtionen i samhället samvarierar 

väl historiskt med förekomsten av både misshandel och dråp i samhället. Till exempel visar 

studier att gärningsmannen, och i många fall även offren, varit alkoholpåverkade i 

gärningsögonblicket eller att de har alkoholproblem. Den höga förekomsten av misshandel och 

dråp fram till 1800-talets mitt visar sig sammanfalla med hög alkoholkonsumtion. Den lägsta 

förekomsten av misshandel, liksom mord- och dråp, återfinns vidare under de perioder när 

alkoholkonsumtionen varit strikt kontrollerad.17  

 

Forskning om mäns våld mot kvinnor i vår samtid visar att det är vanligt förekommande och 

utbrett. Troligen har situationen varit densamma i alla tider. Att förklara förekomsten av våld i 

då- eller nutid med att det utförts av en gärningsman som är gravt störd eller avvikande anses 

inte vara en hållbar eller trovärdig förklaring. Istället menar forskningen att våldet är ett 

strukturellt samhällsfenomen som bör förklaras utifrån de samhälleliga maktrelationerna mellan 

könen.18 Historikern Roddy Nilsson är en forskare som argumenterar för detta. Han hävdar att 

huvudförklaringen till mäns våld mot kvinnor är de ojämlika maktförhållanden som råder och 

har rått mellan könen. Han menar att våldet är till för att konstruera och bibehålla kön och 

könsskillnader. Mäns våld är ur denna synvinkel en spegling eller reproduktion av den 

patriarkala samhällsstrukturen som existerat.19    

 

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Patriarkalism 

Patriarkalism är en samhällsstruktur som betonar över- och underordning i förhållandet mellan 

två parter. Det är en hierarkisk struktur som rådde i samhället under bland annat 1800-talet. 20 

Begreppet kan bland annat användas för att beteckna den asymmetri som rådde mellan könen. 

 
16 Eriksson, 2005, s. 53. 
17 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 23–24; Eriksson, 2005, s. 56. 
18 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 23. 
19 Nilsson, 2017, s. 4–6, 9–10, 12.  
20 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 23; Berg, O., Jan, På spaning efter en svensk modell – Idéer och vägval i 

arbetsgivarpolitiken 1897–1909, Enebyberg 2011, s. 37–40. 



7 
 

Samhällsideologin under 1800-talet betonade nämligen starkt kvinnans underordning och 

mannens dominans. Kvinnan ansågs underordnad sin make, vilket var fastställt i lagen. Kvinnan 

var inte myndig utan stod under sin faders och sedan sin makes förmyndarskap.  Det innebar 

att mannen fungerade som sin hustrus målsman. Äktenskapet ansågs vidare vara en livslång 

överenskommelse som endast i undantagsfall kunde brytas genom en skilsmässa. 21  

 

Det patriarkala samhället betonade inte bara könsmaktskillnader och att män hade mer makt än 

kvinnor. Det var även ett samhällsystem som strukturerade makten utifrån andra förhållanden. 

Kärnpunkten var dock att några skulle styra och andra lyda. Ett annat exempel på denna över- 

och underordning är förhållandet mellan husfolk och undersåtar.  Husfolket styrde, och 

drängarna och pigorna förväntades lyda. Detta system omfattades dock också av 

könsmaktstrukturen. Om husfolket bestod av en hustru och en man kunde man nämligen anse 

att de båda styrde över tjänstefolket, men i egenskap av hustru förväntades hustrun också lyda 

sin man. Brott mot dessa olika strukturer ansågs vara allvarliga eftersom de riskerade att 

underminera den patriarkala ordningen som hela samhället var uppbyggt av. Reglerna som på 

olika sätt stödde dessa strukturer fanns därför inskrivna i många av de religiösa och statliga 

texterna, vilket gjorde att man hade brutit både sina förpliktelser till Gud och till statsmakten 

om man brutit mot reglerna.22 För att upprätthålla de obalanser i maktstrukturen som 

patriarkalismen innebar, och se till att reglerna efterföljdes, fanns det olika medel att använda. 

Ett av sätten var att bruka olika former av våld. Till exempel kunde husbonden eller mannen 

aga i tillrättavisande eller disciplinerande syfte. Våld blir ur denna synvinkel ett medel för att 

upprätthålla maktrelationerna.23 Trots olika former av disciplinerande åtgärder visar studier att 

de underställda inte delade överhetens samhällssyn och att de inte hade internaliserat den 

patriarkala grundsynen. Tjänstefolket visade nämligen en ovilja att underkuva sig och många 

av bönderna saknade grundläggande delar av den respekt som man menar att de borde ha haft.24 

Cronberg menar att kvinnorna också hade samma möjlighet som tjänstefolket att göra val och 

motsätta sig den könsmaktsordning som de var delaktiga i, men det visar sig istället att många 

kvinnor var denna strukturs största stöttepelare.25 

 

 
21 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 23; Lindstedt Cronberg, 1997, s. 32. 
22 Lindström, Jonas, Hansson Jansson, Karin, Pigan i fadersväldet – Regler, undantag och mikrohistoriska 

möjligheter, Historisk tidskrift, 2017, 137:3, s. 362–364. 
23 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 24. 
24 Lindström, 2017, s. 362–364. 
25 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 23; Cronberg, 1997, s. 32. 
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Könsmaktsordning 

Cronberg utgår i sitt resonemang om våld från antropologen Anton Blok. Han menar att 

människokroppen tjänar som en symbol för maktrelationer. Vid våld mot kvinnor är 

misshandeln av kroppen både en konkret och symbolisk handling som uttrycker 

maktrelationerna mellan kvinnan och mannen. Med det menar Cronberg att våldet innebär en 

meningsbärande handling och att hon tolkar våldet som en manlig ritual som är till för att 

befästa manlig dominans samt kvinnlig underordning. Mäns våld mot kvinnor syftar alltså till 

att upprätthålla en ojämn maktbalans mellan könen. Detta utgår Cronberg även ifrån i sin studie 

Med våldsam hand. Där menar hon att våldet inom äktenskapet är ett uttryck för en maktkamp 

om resurser och förmåner.26 Hon tar även stöd i forskning som hävdar att män använder våldet 

som ett medel för att återupprätta det kränkta jaget och till att reducera förlusten av manlighet.27 

Cronberg framhåller vidare att samhällets bemötande av våldet förstärker upprättandet av 

ojämlikheten mellan könen. Våldet har nämligen både den som misshandlar och andra män 

nytta av, vilket gör att männens inställning till dåden blir ambivalent. Synsättet blir dubbelt, 

menar Cronberg, nämligen både fördömande och friförklarande.28   

 

Nilsson är av liknande mening. Han hävdar att våldet ska ses som en subjektskonstituerande 

handling som kan göras begriplig utifrån mäns och kvinnors historiskt strukturella position. 

Han menar också att våldet är en subjektsskapande process och en handling som möjliggör 

stabilisering eller förändring av subjektspositioner. Subjektskonstitueringen, menar han, 

uttrycker tidens dominerande tankemönster beträffande till exempel samhällelig ordning, 

moral, makt, hierarkier och genus.29  Nilsson hävdar vidare att det skiljer sig åt i vilken grad av 

handlingsmöjligheter som de olika subjektspositionerna representerar. Vissa positioner ger sina 

innehavare fler val medan andra har mycket begränsade möjligheter. En central skillnad 

avseende handlingsmöjligheter är exempelvis social och ekonomisk status. Således hade 

hustrur och husmödrar betydligt starkare subjektspositioner än pigor och hemmadöttrar. 

Nilsson beskriver även att våldet kan vara en befriande upplevelse för förövare som känner sin 

existens hotad, och att det samtidigt kan förhindra andra, det vill säga offren och andra som 

berörs av våldet, från att producera sin subjektivitet.30   

 

 
26 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 7. 
27 Ibid., s. 19. 
28 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 24. 
29 Nilsson, 2017, s. 4–6, 9–10, 12.  
30 Ibid., s. 33–35. 
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2. Metod och källmaterial  

 

I denna uppsats analyseras rättsväsendets syn på mäns våld mot kvinnor. I min undersökning 

har jag använt mig av en kvalitativ metod, närmare bestämt en mikrohistorisk undersökning. 

Mikrohistoriska undersökningar lämpar sig väl för att undersöka mindre sammanhang, 

exempelvis enskilda personer eller enstaka fall.31 Mikrohistoria lämpar sig även bra när man 

har ett knapphändigt eller fragmentariskt källmaterial.32 Därför passar den metoden bra för min 

undersökning. Det som kännetecknar en mikrohistorisk undersökning är utformningen och 

genomförandet. Undersökningsobjektet ska vara väl avgränsat och studeras i detalj. I min studie 

har jag närläst domstolsprotokoll och analyserat uttalanden och skrivelser för att försöka avgöra 

rättens och därmed även samhällets inställning till målen. I artikeln Four Arguments for 

Microhistory argumenterar historikern István M. Szijártó för att fördelen med den 

mikrohistoriska studien är att den ger möjlighet att diskutera en mångfald av olika kontexter, 

vilka sedan kan användas för att länka samman det individuella med det generella. Enligt 

Szijártó gör detta att man genom en mikrohistorisk undersökning inte bara får kunskap om 

enstaka personer utan även om ett historiskt samhälle.33 I sin avhandling Mellan kaos och 

kontroll betonar historikern AnnaSara Hammar också vikten av att använda detaljerna till att 

dra större slutsatser och jämföra med större strukturer även om materialet i sig inte är 

representativt. Rättsmaterial kan exempelvis inte anses representant, menar Hammar, eftersom 

det ofta beskriver händelser som var ovanliga och extrema. Hammar betonar dock också att 

resultatet, enligt mikrohistoriska ansatser, ändå kan användas till att säga något om det normala. 

Detta genom att beskrivningen av det avvikande faktiskt också avslöjar uppfattningen om vad 

som var normalt.34 Historikern Giovanni Levi argumenterar i sin artikel On Microhistory att 

det är viktigt att en mikrohistoriker innehar en narrativ kompetens som hen kan använda sig av 

i sin studie. Han betonar att läsaren ska kunna följa forskningsprocessen i alla steg, och att det 

ska finnas tydlig information om varför studien genomförts som den gjorts.35 I min studie har 

 
31 Götlind, Anna, Tema mikrohistoria, Historisk tidskrift, 2017, 137:3, s. 349. 
32 Hammar, AnnaSara, Mellan kaos och kontroll: social ordning i svenska flottan 1670–1716, Lund 2014, s. 24. 
33 Szijártó, István M., Four Arguments for Microhistory, 2002, elektroniskt tillgänglig 2020-01-04 via 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.579.784&rep=rep1&type=pdf 
34 Hammar, 2014, s. 24. 
35 Levi, Giovanni, On Microhistory, Burkes, Peter (red.), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge 

2001, s. 109–110. 
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jag haft ovan angivna utgångspunkter i åtanke och jag har försökt att återge arbetsgången så 

noga som möjligt. Detta för att alltifrån urval till undersökning och analys ska bli tydlig.  

 

Källmaterialet i min studie består av domböcker. Jag har undersökt sex domstolsprotokoll, 

inklusive domslut, från olika domstolar inom Sverige. Rättsfallen är tagna från domstolar inom 

kämnärsrätten, rådhusrätten, häradsrätten och hovrätten. Fallen till min studie hittade jag genom 

att söka i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Där sökte jag efter uppmärksammade 

händelser, där det hamnat en notis i tidningen om att en kvinna hade blivit utsatt för ett 

våldsbrott av en man. Jag sökte på orden ”misshandel”, ”misshandlat”, ”slagit”, ”dråp”, 

tillsammans med ordet ” kvinna” eller ”qvinna”. Jag gjorde även dessa sökningar i kombination 

med ”rådhusrätt”, ”häradsrätt” eller ”kämnärsrätt”. Genom dessa sökningar hittade jag två stora, 

gedigna fall som fått mycket uppmärksamhet i media. Det ena är det så kallade Sagerska målet 

och det andra det så kallade Svedmarkska målet. Sagerska målet utspelar sig år 1848–1849 och 

det Svedmarkska målet i slutet av år 1851 och början av 1852. Mitt tredje fall hittade jag på 

samma sätt som de övriga. Det fallet var dock inte lika omfattande. Fallet kallar jag det 

Anderssonska målet och det utspelar sig 1845. Efter att ha fått fram datum kunde jag få fram 

domstolsprotokollen från Göteborgs landsarkiv samt beställa hem protokollen från Riksarkivet 

i Stockholm och landsarkivet i Vadstena.  

 

2.1. Avgränsning 

Studien avgränsar sig till åren 1845–1852. Den omfattar tre rättsfall där män har använt våld 

mot kvinnor. Fallen är tagna från tre olika rättsinstanser. Det första är taget från häradsrätten, 

det andra från kämnärsrätten och det tredje från rådhusrätten. Alla fallen har efter att ha prövats 

i den första instansen sedan överklagats till hovrätten. Jag har valt att följa målen ända till 

hovrättens dom. Detta eftersom jag ansåg att det var viktigt att veta den slutgiltiga domen, samt 

att få reda på om domsluten skilde sig åt mellan de olika rätterna. Antalet rättsfall valde jag att 

begränsa av arbetsekonomiska skäl. Både det Sagerska målet och det Svedmarkska målet är 

nämligen gedigna och väldokumenterade. De omfattar cirka 50 sidor styck. Stora delar av 

protokollen är handskrivna med skrivstil. För att hinna tyda, läsa igenom och analysera målen 

insåg jag att en sådan arbetsekonomisk begränsning var nödvändig.   
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3. Undersökning 

 

Jag har valt att skriva om fallen i kronologisk ordning utifrån vilket årtal de inträffat. 

Anderssonska målet kommer således först. Därefter kommer det Sagerska målet och 

avslutningsvis det Svedmarkska målet. Efter varje fall finns det en analysdel där jag har 

diskuterat de enskilda målen var för sig. Arbetet avslutas sedan med en sammanfattande analys. 

Där redogör jag för de likheter och skillnader som jag har funnit mellan de olika fallen, samt 

knyter an till de teoretiska begrepp och den forskning som jag tidigare har presenterat. Jag har 

även valt att gruppera vittnesmålen utifrån könstillhörighet. Detta för att lättare kunna urskilja 

om det finns likheter eller skillnader mellan de olika vittnesmålen. Denna uppdelning medför 

dock att vittnesmålen inte alltid har hamnat i den ordning som de blivit omnämnda i protokollen. 

 

3.1. Det Anderssonska målet 

 

Målet handlar om färjemannen Nils Andersson som den 1 augusti 1845 hamnade i osämja med 

sin hustru Anna Christina Nilsdotter. Stridigheten utmynnade i att han tog till våld och 

misshandlade sin hustru så allvarligt att hon senare avled av skadorna. Under äktenskapet hade 

makarna fått fem barn, en pojke och fyra flickor. Dock hade den yngsta dottern som var född i 

mars föregående år avlidit. Sonen var nu 9 år, och döttrarna var 4, 7 och 12 år. Den äldsta av 

döttrarna, Ingrid Johanna, bevittnade en del av misshandeln mot modern. Hon hämtade då sin 

mormor, Annika Olsdotter, som i sin tur hämtade drängen Johan Jonsson. I övrigt kommer även 

familjens granne Johannes Jönsson och pastorn Ekström att omnämnas i fallet.36 

 

Mannens berättelse 

 

Maken Nils Andersson  

Nils Andersson berättade om vad som hände när han kom hem från jobbet den 1 augusti. Han 

säger att han gick in i köket. Där inne befann sig hans hustru samt deras dotter Ingrid Johanna. 

Hustrun höll på att blanda till mjöl till kon. Han påpekade då för hustrun att det vore bättre om 

hon använde mjölet till deras egen mat istället för till kreaturens. De hamnade sedan i en 

ordväxling. I stridens hetta knuffade han till sin hustru så att hon ramlade in i väggen. Dottern 

 
36 Landsarkivet Göteborg (GLA); A I a/94 Domböcker vid lagtima ting 11080, Orust och Tjörns häradsrätts 

arkiv (OTA).   

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=tj%c3%b6rn+h%c3%a4radsr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f11080%2fA+I+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder
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försvann då ut ur köket. Nils berättade vidare att han sedan gett hustrun ytterligare några örfilar, 

innan hon därefter gick till sängs. Han berättade också att hon varit omtöcknad och berusad.37 

Han fortsätter sin berättelse med att Annas moder, Annika, kommit in i stugan. Hon hade bett 

honom att låta Anna vara ifred. Han hade då svarat att svärmor skulle gå sin väg, vilket hon 

också gjorde. Efter en liten stund hade hon dock kommit tillbaka och haft med sig drängen 

Johan Jonsson. Drängen frågade hur det stod till med hustrun och Nils hade svarat: ”Det är fan 

till sjukdom käringar kunna få nu för tiden”. Nils berättade sedan att Anna undrat ifall han 

kunde vända henne. När han gjort det undrade hon även om han kunde hämta lite vatten åt 

henne, vilket han också gjort. Dock drack hon aldrig av det. Han bad därför sin svärmor att 

försöka få Anna att dricka lite vatten. Efter det hade Anna yrat och pratat otydligt. Han avslutar 

med att berätta att han väcktes av Annika på natten, runt klockan 04.00. Hon hade upptäckt att 

hans hustru hade avlidit. Drängen Johan Jonasson och grannen Johannes Jönsson väcktes också, 

och hjälpte till med att flytta liket till kammaren.38 

 

Vid senare förhör medgav Nils även att han hade utdelat några slag med en käpp över hustruns 

armar, och att han även hade knuffat henne från köket in till sängen. Han sade att hustrun hade 

varit rejält berusad och inte velat gå och lägga sig. Hon hade vidare fortsatt med ”otidigheter” 

och han hävdade att det var därför han hade slagit henne med käppen. Han nekar dock bestämt 

till att han skulle ha fortsatt med misshandeln när hustrun väl kommit i säng och efter att 

svärmodern hade avlägsnat sig. Nils lade även till att han tidigt efter giftermålet upptäckt att 

hustrun var förtjust i starka drycker och att hon var ”ond till sinnet”. En gång hade hon slagit 

honom så att han hade svimmat.39 

 

Kvinnliga vittnesmål  

 

Svärmor Annika Olsdotters vittnesmål 

Svärmodern vittnade att hon var ute på ängen när barnbarnet Ingrid Johanna, 12 år, kom 

springande och berättade om den pågående misshandeln. Hon skyndade därför till stugan.  När 

hon kom dit hittade hon sin dotter liggandes i sin säng. Nils Andersson stod bredvid sängen. 

Han höll en käpp i handen och tilldelade sin hustru flera slag medan Annika var närvarande. 

Hon berättar att dottern hade bett och sagt: ”Söta Nils låt bli mig”. Annika berättade sedan att 

 
37 GLA; A I a/94, Domböcker vid lagtima ting 11080, OTA.  
38 Ibid., 
39 Ibid., 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=tj%c3%b6rn+h%c3%a4radsr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f11080%2fA+I+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder


13 
 

hon noterade att det låg flera avbrutna käppändar på golvet. Hon bad Nils att inte slå hennes 

dotter, men Nils svarade: ”svärmodern kan gå sina färde”. Hon gick ut därifrån för att gå och 

mjölka korna. När hon kom ut i förstugan berättar hon att hon hörde slag där inifrån. Det fanns 

inga andra människor där inne än dottern och Nils. När hon hade mjölkat färdigt så stötte hon 

på drängen Johan Jonsson, som frågade hur det stod till där hemma? Hon svarade ”här står illa 

till”. De båda bestämde sig för att gå in i stugan. Där såg de då att Anna fortfarande låg i sängen. 

Nils stod bredvid. Drängen frågade Nils hur det var med hustrun och han svarade:  ”Det är fan 

till sjukdom käringar kunna få nu för tiden”. Annika berättade vidare att dottern låg helt still i 

sängen. Efter en stund frågade hennes dotter efter något att dricka. Nils hämtade vatten men 

hon drack inget av det. Istället bad dottern att de skulle ”slå vatten på hennes bröst”. Nils skrek 

då till svärmodern: ”skynda dig, din gamla fyllekäring efter vatten, och slå i bröstet på henne”. 

Hon gjorde det. Annika berättade också att dottern sedan hade försökt att prata, men att hon 

bara yrade och pratade obegripligt. Lite senare gick drängen till sängs och efter ytterligare en 

stund gjorde även Annika det. Hon gick upp på vinden med ett av barnen och lade sig. Klockan 

fyra på natten gick hon ner igen. Då upptäckte hon att dottern var avliden och väckte Nils. Hon 

gick sedan vidare och väckte drängen och bad honom hämta grannen, Johannes Jönsson. När 

drängen och grannen kom hjälptes de åt att bära ut kroppen i kammaren.40 

 

Manliga vittnesmål 

 

Drängen Johan Jonassons vittnesmål  

Johan Jonasson berättade hur han träffat på Annika Olsdotter och frågat hur allt stod till där 

hemma. Här ”står illa till”, hade hon svarat. Han hade då följt med Annika in i stugan och sett 

Anna Nilsdotter ligga i sängen. Nils Andersson stod bredvid sängen. Han frågade Nils hur det 

var med hustrun. ”Det är fan till sjukdom käringar kunnat få nu för tiden”, svarade Nils. Hustrun 

hade sedan frågat efter vatten. Annika hämtade det och hällde på bröstet. När allt verkade ha 

lugnat sig så gick drängen till sängs. Annika kom dock sedan och väckte honom mitt i natten 

och sa att Anna var död. Hon bad honom då hämta grannen Johannes Jönsson för att hjälpa till 

att flytta kroppen. Han gjorde som han blivit tillsagd. Tillsammans flyttade de sedan kroppen 

till kammaren, där de lade hustrun på en bänk. Drängen berättade vidare att han arbetat hos den 

tilltalade sedan 1843, och att han ofta hade sett hustrun bemöta Nils med ”ondska”. Särskilt de 

tillfällen då hon hade ”supit brännvin” eller när hon vetat att det funnits i huset men inte lyckats 

 
40 GLA; A I a/94, Domböcker vid lagtima ting 11080, OTA.  

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=tj%c3%b6rn+h%c3%a4radsr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f11080%2fA+I+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder
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komma åt det. När Nils själv var nykter vid dessa tillfällen så försökte han undvika trätor genom 

att avlägsna sig, men om han också själv hade intagit brännvin så kunde han hota hustrun, och 

ibland knuffa och slå henne. Under några dagar föregående år hade hustrun varit konstant 

onykter, vilket hade förargat Nils till den grad att han en dag hade bundit ihop hennes händer 

bakom hennes rygg. Han hade sedan tagit en järnhake, som han slog i väggen. På denna hade 

han hängt upp henne så att hon blev halvliggandes på golvet med händerna uppdragna. Johan 

berättar att han hade tagit lös henne, men att Nils då hade börjat svära och sagt att ”hustrun 

skulle hänga där, tills hon blefve nykter”. Nils hade sedan bundit fast henne igen. En granne 

från Änghagen, Olaus Larsson, hade även kommit förbi och undrat varför Nils behandlat sin 

hustru så illa. Nils svarade ”hon kan ligga der, tills hon blifvit nykter; men om du har något att 

beställa med henne, kan du göra henne lös, om du vågar”. Larsson hade blivit så upprörd att 

han genast avlägsnade sig. Johan hade senare bett Nils om att få lösgöra hustrun eftersom hon 

var havande, vilket han tillåtit. När hustrun inte kunde resa sig själv lyfte Nils upp henne och 

bar henne till sängen.41 

 

Bonden Johannes Jönssons vittnesmål  

Johannes Jönsson vittnade att han blev väckt av grannens dräng, Johan Jonsson, som berättade 

att Nils hustru hade avlidit. Johannes klädde sig då och hjälpte till att flytta kroppen. Han tillade 

också att han vid flytten av kroppen hade uppmärksammat att det fanns en hel del blod på 

kroppen och i sängen.42 

 

Pastor Ekströms vittnesmål 

Pastor C. U. Ekström i parets socken intygade vid förhören att både Nils och Annas enda last 

var att de båda var alldeles för ”begivna i starka drycker”.43 

 

Läkares berättelse 

Doktor Robert Forsmark vittnade om att hans undersökning av kroppen visade att både den 

högra armen och att den högra sidan av kroppen hade blånader. När sedan liket blivit tvättat så 

upptäcktes det även att högra armen var avslagen. Blod fanns i sängen, samt även på bänken i 

kammaren, där blod runnit ut från nacken så att de underliggande lakanen blivit dränkta med 

blod. Han vittnade också att de hittade ett ”blodstänkt kläde” slängt i ett hörn bredvid soffan. 

 
41 GLA; A I a/94, Domböcker vid lagtima ting 11080, OTA.  
42 Ibid. 
43 Ibid. 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=tj%c3%b6rn+h%c3%a4radsr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f11080%2fA+I+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder
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Det hade Anna haft på huvudet. I sitt läkarintyg fastslog han att Anna Nilsdotter avlidit till följd 

av den våldsamma behandling som hon fått utstå. Han angav dock att han inte kunde fastställa 

vilken av åkommorna som varit den dödande.44 

 

På grund av osäkerheten kring dödsorsaken bedömde häradsrätten att de även behövde 

sundhetskollegiets utlåtande. Detta kollegium fastställde att det var den våldsamma 

behandlingen som orsakat Anna Nilsdotters död.45 

 

Domstolens utsaga 

Häradsrätten menade att det inte fanns några tvivel. Nils Andersson hade misshandlat hustrun 

Anna Nilsdotter så grovt att hon hade avlidit. Därav dömdes han till döden.46  

 

Hovrätten instämde med häradsrättens beslut.47 

 

Analys 

Det här fallet visar på det starka historiska sambandet mellan alkoholintag och våld. 48  Vittnen 

säger att både hustrun och maken blivit våldsamma när de intagit berusande drycker. Hustrun 

var vidare alkoholpåverkad när misshandeln ägde rum. Det anges dock inte om maken också 

var berusad vid detta tillfälle. Det hävdas dock att han hade varit våldsam tidigare när han varit 

alkoholpåverkad. Vittnen menar att han annars brukade vara lugn och resonlig och att han alltid 

avlägsnat sig vid bråk när han varit nykter. Det kan därför innebära att han var berusad vid 

misshandeln eftersom han inte gjorde det då.  

 

Anmärkningsvärt är att Olaus Larsson aldrig blev kallad som vittne. Kanske ansåg rätten att 

den tidigare historien från drängen inte var relevant? I så fall stämmer det överens med 

Cronbergs studie som visar att rätten ofta inte tog hänsyn till tidigare utsagor.49 Eller att de helt 

enkelt ansåg bevisningen alldeles för stark, och att vittnesmålet därför inte behövdes för att visa 

på Nils historia av våldsamhet. 

 

 
44 GLA; A I a/94, Domböcker vid lagtima ting 11080, OTA.  
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Landsarkivet Vadstena (VaLA); 01/BII a/297,  Protokoll och brottmålsutslag 03825, Göta Hovrätt (GH).  
48 Von Hofer, 2011, s. 23–24, 56. 
49 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 43–44. 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=tj%c3%b6rn+h%c3%a4radsr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f11080%2fA+I+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&prependUrl=%2fnad&vol=n&ct=50&inc=1&exp=y&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2fVaLA%2f03825&vol=n&ct=250&inc=5&exp=y&s=Balder
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Fallet anser jag även innehålla tendenser att försöka skuldbelägga kvinnan för den misshandel 

som hon tillfogats. Maken anger nämligen att hans hustru var ”ond till sinnet”, och ofta var 

berusad. Drängen anger liknande utsagor i sitt vittnesmål. Detta gör att jag även tycker att dessa 

vittnesmål, i likhet med målen i Cronbergs och Österbergs studie, tyder på att män 

sympatiserade med män. Drängen antyder dock också att han och en annan bekant tycker att 

Nils har agerat fel vid tidigare fall av våldsamheter mot sin hustru. Detta genom att också ta 

upp hur Nils har agerat förut. Han ger exempel på att Nils bland annat bundit fast sin hustru när 

hon varit onykter, och anger att han velat lösgöra henne men inte fått. Drängen berättade även 

om en bekant som då hade kommit på besök och frågat varför Nils behandlade sin hustru så 

illa. Därmed kan målet även stödja Cronbergs uppfattning om att männens inställning till dåden 

blir ambivalent och är både fördömande och friförklarande på samma gång.50   

 

Nils våld mot sin hustru kan också tolkas i termer av att Nils ville upprätthålla maktbalansen 

mellan sig och sin hustru. Han ville genom våldet bibehålla hustruns underordning och sin egen 

dominans. Detta kan på så vis även kopplas till dåtidens patriarkala könsstrukturer. Våldet kan 

anses vara ett medel för honom att öka sin manlighet, en manlighet som blivit kränkt av en 

kvinna.51 Nils våldshandling kan också ses som en del i en process att stabilisera sin 

subjektsposition som man och hennes som kvinna. 52  

 

3.2. Det Sagerska målet  

 

Den 7 augusti 1848 kom en anmälan in till poliskammaren i Stockholm. En ung kvinna vid 

namn Sophie Sager anmälde en äldre herre vid namn Gustav Adolf Möller för våldtäktsförsök 

och grov misshandel. Sager hade rest till Stockholm för att utbilda sig. Hon kom till 

huvudstaden med en ångbåt. På båten blev hon rekommenderad att ta husrum hos ett par med 

efternamnet Dillström. När Sager kom dit blev det uppenbart för henne att Dillström inte var 

någon skomakarmästare som han hade utgivit sig för att vara, utan hon menade att skomakeriet 

var ett lönntäcke för en bordell och lönnkrog. Hennes antaganden medförde att det uppstod ett 

hetsigt gräl mellan henne och fru Dillström, vilket resulterade i att Sophie Sager sprang 

gråtandes därifrån. Ute på gatan hade hon träffat Möller.  Han hade erbjudit henne mat och 

husrum, och hon flyttade omgående in hos honom. Till en början hade han och hans 

 
50 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 24.  
51 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 7. 
52 Nilsson, 2017, s. 33–35. 



17 
 

hushållerska, Mari Ström, varit vänliga mot henne. Men en dag hade Möller kommit hem 

berusad och betett sig illa mot Sager. Hans beteende hade då utmynnat i en misshandel och ett 

våldtäktsförsök. Sager sökte efterföljande morgon hjälp hos Doktor Brisman, som gjorde en 

läkarundersökning samt hjälpte henne senare att göra anmälan. Fallet togs upp i domstol. 

Vittnen som hördes, förutom några av de ovanstående, var maskinisten på ångbåten samt 

Johanna Odelius och Johan Leonard Lundblad. De två sistnämnda hjälpte Sager att ta sig till 

Dr Brisman.   

 

Mannens berättelse 

Möller skickade in åtta handskrivna A4-sidor till rätten, där han angav att han inte kunde förstå 

varför han hade kallats till förhör. Han bedyrade sin höga moral och ansåg att Sager och Doktor 

Brisman gjort grova anklagelser mot honom. Han skrev även att han hade besökt Fru Dillström 

och berättade att hon utryckt att hon ansåg Sager vara ”svagsint och hade en oemotståndlig lust 

för äventyr”. Han hade även besökt ångbåten som Sager kommit med. Där hade han pratat med 

Fru Hesselberg, som även hon ansåg att Sager var ”elak och svagsint”. Möller tillade att när 

Sager bodde hos honom så var han noga med att hon skulle ha följe av Mari Ström när hon gick 

ut. Han berättade även att han velat hjälpa henne åka hem till Jönköping. Hon hade dock svarat 

honom med opassande språk och sagt ”så gör alltid herrarne när de inte får sin vilja fram”. Han 

hade därför gett henne en örfil för att hon varit oförskämd. Tidigt dagen efter var hon borta och 

han antog bara att hon rest iväg.53 Möller anger även att han anser att Sager borde undersökas 

av en annan läkare än Dr Brisman för att rätten skulle få ett andra utlåtande.54  

 

Kämnärsrätten dömde Möller att svära värjemålsed. När Möller överklagade domen sa han att 

han av sin ”oskuld, med lugnt samvete när som helst kan gånga, men den dock av skäl, som har 

nedan vidare skola utvecklas, anser kämnärsrätten sakna laga skäl att mig åläggas”. Han 

åberopade sedan på skillnader i Dr Brismans uttalanden om sin läkarundersökning av Sager. 

Möller hade nämligen iakttagit att Dr Brismans utlåtanden skilde sig åt mellan olika tillfällen. 

Han angav att Dr Brismans under ed sagt ”att märken efter med handen inkramnina av luftröret 

och halsens övriga partier iakttagit” medan han vid ett annat tillfälle sagt att det var en 

”supposition”, det vill säga att han antog detta. I och med dessa skillnader ansåg Möller att 

Doktor Brismans vittnesmål och läkarattest skulle strykas som bevis.55 

 
53 Stockholms stadsarkiv (SSA); A 2 A/164, Protokoll och domar 0144, Södra förstadens kämnärsrätt (Sfk).  
54 Ibid. 
55 Riksarkivet Marieberg (RA); 01/B III b 1/155, Utslag och resolutioner 420422, Svea Hovrätt (SH) 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01%2fB+III+b+1&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
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Kvinnans berättelse 

Sager berättade att Möller och hans hushållerska, mamsell Ström, var väldigt snälla mot henne 

till en början när hon flyttade in. Men att Möller efter ett tag började göra närmanden på henne 

och behandlade henne dåligt. Hon berättade sedan om misshandelskvällen när Möller kom hem 

berusad med en manskamrat och började bete sig väldigt illa mot henne. De antydde bland 

annat att de ville att hon skulle utföra sexuella tjänster. Hon berättade att Möller blivit ”ond” 

när hon inte ville göra sådana brottsliga handlingar med honom. Möller hade sedan slagit till 

henne så det kom blod när hon torkat sig med en handduk. Efter det fortsatte misshandeln. 

Möller ryckte i hennes huvud, slog henne mot golvet, och tryckte sina händer mot hennes bröst 

och mun så att hon inte kunde andas. Möller hade även sagt att han skulle slå henne med käppen, 

som tydligen hade en dolk inuti sig. När han inte hittade den bad han istället att Mari Ström 

skulle gå och hämta ris, vilket hon gjorde. Riset använde Möller till att slå Sager med. Han bad 

även Mari att hålla fast henne, vilket hon också gjorde. Sager berättade vidare att hon sagt till 

Möller att hon fått en ”kula på ögat”, och att han då svarat att han skulle slå det andra så med. 

Hon hade sagt att han kommer få ångra att han slår någon som inte gjort något fel och han hade 

svarat att han skulle visa att han var finne. Hon sa då att du kommer slå ihjäl mig. Hon berättade 

att misshandeln hade fortsatt långt in på natten. Sager sa också i tinget att hon fick lida för sin 

dygd och att hon hellre dog än att vara brottslig. Tidigt morgonen efter misshandeln hade hon 

lyckats smita ut och kunde med hjälp av en herre och en kvinna hon träffade utanför porten ta 

sig till Doktor Brisman.56  

 

När fallet tas upp i hovrätten försvarade Sager Doktor Brismans läkarutlåtande. Hon berättade 

även att Möller finner henne ”besynnerlig” bara för att hon har sina egna idéer, och att det 

bekymrar henne att Möller anser att hon är ”rubbad”. Sedan skrev hon att hon har stora 

misstankar att Möller är rubbad, både psykologiskt, fysiskt och moraliskt. Hon ansåg att Möller 

delvis redan erkänt brottet i kämnärsrätten eftersom han aldrig med gott samvete kunde avlägga 

eden.57 

 

 

 

 

 
56 SSA; A 2 A/164, Protokoll och domar 0144, Sfk. 
57 RA; 01/B III b 1/155, Utslag och resolutioner 420422, SH. 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01%2fB+III+b+1&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
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Kvinnliga vittnesmål  

 

Johanna Odelius vittnesmål 

Mamsell Johanna Odelius vittnade om att hon hjälpt Sager till Doktor Brisman. Hon intygade 

de skador Sager fått och sa att misshandeln måste ha varit grov. Hon berättade också att hon 

fick medlidande med Sager att hon därför stannade och vakade över henne under det första 

dygnet hos doktorn.58 

 

Mari Ströms vittnesmål 

Mari Ström vittnade om att hon inte alls behandlat Sager illa, och att hon inte heller sett Möller 

misshandla henne.59 

 

Manliga vittnesmål 

 

Kypare Hagerts vittnesmål 

Kyparen Hagert berättade att han var hos Möller den kvällen och att Möller hade gett Sager ett 

par örfilar för att hon betett sig oförskämt och inte velat lyda. 

 

Dillströms vittnesmål 

Dillström angav att han var mycket förvånad hur poliskammaren låtit en ”rubbad” ung flicka 

fått göra sådana anklagelser utan några som helst bevis. Han ansåg vidare att rätten anklagat 

honom och hans frus heder genom att de skrev om Sagers anklagelser. Han menade att dessa 

anklagelser inte kan komma från ”en fullt klok och förnuftig menniskas hjerna”. Han förväntade 

sig vidare en ursäkt från poliskammaren. Han motsade sig alla anklagelser och tillade att Sager 

betett sig opassande och utan heder när hon bodde hos dem. Han berättade att det var en bekant 

till honom som tipsade Sager om husrum hos honom. Han sa även att han då blivit varnad för 

att Sager var ”något rubbad till sina sinnen”. Dillström berättade vidare att Sager tog 

promenader utan sällskap, även när fru Dillström låste in hennes hatt och kappa. Han anklagade 

även Sager för att vara ”lösaktig”, då hon kommit hem med sönderriven klänning och rufsigt 

hår.60 

 

 
58 RA; 01/B III b 1/155, Utslag och resolutioner 420422, SH. 
59 SSA; A 2 A/164, Protokoll och domar 0144, Sfk. 
60 Ibid. 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01%2fB+III+b+1&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
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Maskinistens Holms vittnesmål 

Holm vittnade att Sager den dagen som hon åkte med ångbåten till Stockholm ”visat sig såsom 

hon varit rubbad till sina sinnen”. Bland annat för att hon hade gått ensam på översta däck utan 

varken manligt eller kvinnligt sällskap.61  

 

Johan Leonard Lundblads vittnesmål 

Johan Leonard Lundblad vittnade om att Sager den 25:e juli ”klackat” omkring i sönderrivna 

kläder och varit blodig. Han och mamsell Odelius hade hjälpt Sager att söka läkarvård hos 

Doktor Brisman.62  

 

Läkarens berättelse 

Doktor Brisman berättade att han i undersökningen av Sager ”uppfattade vedermälen af yttre 

våldsverkan”, och att hon ”i följd deraf ej allenast varit stadd uti verklig lifsfara, utan ännu 

befinner sig uti en för dess lif eller framtida helsa högst vådlig belägenhet”.63 Det finns även ett 

läkarintyg med i protokollet. Där kan man bland annat läsa: 

 

På vänstra ögonlocket nertill, var en svart uti utstötande blådnad. En mindre på vänstra 

ögats omgifning. Trenne större blånader på högerarmen och ett något mindre på vänstra. 

På vänstra benet tvenne större blånader. Hon beklagade sig över ömhet på bröstet, ävensom 

på huvudet, i förening med värk och svårigheter att andas, och en besvärande huvudvärk; 

även befanns en betydligare svullnad på båda de nämnda ställena, vilket allt bevisade i hög 

grad yttre tillfogande våld. På båda kindbenen voro svullnader med djup rodnad, som 

tydligen utmärkte spår efter flera slag med flata handen derstädes. Märken efter med 

handen skedd inklämning av luftröret och halsens övriga partier observerades, och till följe 

härav största svårigheter att svälja. Tillika märktes rispor efter piskning med ris på 

armarne.64 

 

Domstolens utsaga 

Kämnärsrätten ålägger den 3 april 1849 att Möller ska lämna värjemålsed. De anger också att 

de inte funnit något skäl att bifalla förslaget om att Sagers hälsotillstånd skulle undersökas av 

någon annan läkare än Doktor Brisman.65 Fallet överklagades till hovrätten.  

 
61 SSA; A 2 A/164, Protokoll och domar 0144, Sfk. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 SE/RA/420422/01/B III b 1/155. 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01%2fB+III+b+1&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
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Hovrättens dom kom den 5 oktober samma år. Hovrätten skrev att de inte anser att Doktor 

Brismans läkarutlåtande var tillförlitligt som bevis och att de därför underkände det som 

bevismaterial. Anledningen var att Brisman vid det tidigare skriftliga utlåtandet vid 

kämnärsrätten hade sagt att han förmodade att det fanns sådana märken, medan han senare 

skrivit i utlåtandet att han sett märken efter ett strypgrepp på Sagers hals. Denna skillnad räckte 

för att hovrätten skulle underkänna läkarutlåtandet och därav ansågs bevisningen mot Möller 

alldeles för svag, vilket ledde till att Möller blev friad från att svära någon ed. Däremot hade 

Sager och Möller gjort grova anklagelser mot varandra och tagit upp sådant som inte hörde till 

rättegången, vilket ledde till att båda fick böta tre riksdaler och 16 skillingar.66 

 

Hovrätten remitterade sedan fallet tillbaka till kämnärsrätten.67 Efter det försvinner alla spår 

efter det Sagerska målet. 

 

Analys 

Trots djupa undersökningar i arkiven hittas ingen mer information om det Sagerska målet. 

Remitteringen skedde i slutet av 1849, men eftersom kämnärsrätten lades ned vid mitten av 

1849 borde fallet istället ha hamnat hos någon av Stockholms rådhusrätter. Med hjälp av en 

arkivarie på stadsarkivet har alla tänkbara rådhusrätter som förekom i Stockholmsområdet 

undersökts utan resultat. Det finns inte några spår av fallet, vilket tyder på att det aldrig togs 

upp igen.  Ett annat tydligt tecken på detta är att tidningarna som ivrigt skrivit om fallet ända 

fram tills hovrättens dom plötsligt tystnar helt om det Sagerska målet. Därav anser jag mig 

kunna dra slutsatsen att Sager inte vinner fallet samt att Möller går helt fri från 

misshandelsanklagelserna. Även om fallet lades ner och Möller ansågs oskyldig, går han dock 

inte helt fri. I tidningsartiklar från 1849 skrivs det att Möller flyttar hem till Finland på grund 

av det dåliga rykte han får utstå efter rättegången i Stockholm.68  

 

Både Möller och Sager byggde till stor del sina försvar på att använda den andres könsbrytande 

av normer som argumentation för den andres skuld. Detta stämmer väl överens med det 

Hammar studerat i sin avhandling. Där visar hon att detta var en vanlig argumentationsteknik 

 
66 RA; 01/B III b 1/155, Utslag och resolutioner 420422, SH. 
67 Ibid. 
68 Söder, Anna-Karin, Elektronisk tillgänglig 2020-01-04 via 

http://annakarinsslaktforskningsblogg.blogspot.com/2016/04/tidiga-emigrantersophie-sager-en.html 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422%2f01%2fB+III+b+1&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=svea+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f420422&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder
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under 1800-talet.69  Möller säger exempelvis att Sager är äventyrlig, att hon uppträtt olämpligt 

och velat gå ut utan kavaljer på kvällarna samt på ångbåtens däck, att hon pratar ovårdat, är 

elak, svagsint, sinnessjuk och oförskämd. Rättegången blir nästintill en smutskastningskampanj 

dem emellan. Påhoppen blir så grova och oväsentliga att hovrätten till och med dömer dem båda 

till att betala böter. Flera andra vittnen framhåller också Sager som ”rubbad”. Är det så att Sager 

var avvikande för sin tid? En kvinna med egen vilja och egna tankar på den tiden verkar vara 

förknippat med dårenskap. Jag tolkar försöken att förtala henne som ett sätt att försöka bibehålla 

och bevara rådande könsnormer och samhällsstrukturer. Sagers normbrytande måste ha hotat 

Möllers manlighet och känsla av kontroll. Det kan även ha medfört att hans subjektsposition 

var i riskzonen. Genom att ta till våld försökte han därmed att återupprätta och stabilisera sin 

känsla av manlighet, kontroll och subjektskonstituering. Möller använder även den så kallade 

husbonderätten i sitt försvar av sina våldshandlingar. Han menar att eftersom Sager bodde hos 

honom så hade han så kallad husbonderätt, vilket betydde att han fick aga henne. Han medgav 

att han slagit henne men inte alls så grovt som Doktor Brisman hade vittnat om, utan att det 

handlar om några örfilar i tillrättavisande syfte. Jag anser att man kan säga att Möller genom 

sitt agerande och sina uttalanden hänvisar till de samhälleliga strukturer som rådde och att 

våldet som brukades var till för att upprätthålla dessa precis som flera av forskarna skrivit om. 

Rättens domslut stödjer också detta. Det blev inget straff för Möller trots att misshandeln som 

Sager utsatts för måste anses vara grov eftersom läkaren beskrev skadorna som livshotande. 

Detta gör att fallet därmed inte stämmer överens med tidigare forskning, vilken anger att grövre 

misshandel, exempelvis misshandel som resulterat i livshotande skador, gav högre straff. 70  

Målet stämmer dock överens med tidigare forskning gällande könsargumentation i 

rättssammanhang och de utfall som de medförde. Sager beskrivs nämligen under de flesta av 

vittnesmålen som normbrytande, vilket med stor sannolikhet påverkade rättens utfall. 71 Fallet 

stödjer även forskningen om sambandet mellan alkohol och våld.72  Möller anges som sagt ha 

varit berusad när han slagit Sager.  

 

 

 

 

 
69 Hassan Jansson, 2002, s. 18, 33, 301, 320. 
70 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 25, 43, 45–46; Lindstedt Cronberg, 2009, s. 51, 295–296. 
71 Hassan Jansson, 2002, s. 18, 33, 301, 320. 
72 Ibid, s. 23–24, 56. 
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3.3. Det Svedmarkska målet 

 

Det Svedmarkska målet handlar om en 52-årig kvinna vid namn Anna Johanna Svedmark. Hon 

stod under förmyndarskap av bokhandlaren J. Holm. Holm hade dock lämnat ett visst ackord 

till madam Winberg, som bodde i Masthuggsberget. Svedmark hade därför flyttat dit den 1 

oktober. Svedmark hade dock blivit så illa behandlad hos Winberg att hon efter några dagar 

hade flytt därifrån. Tack vare en bekant hade hon fått logi hemma hos en kvinna vid namn Maria 

Pettersson. När Holm fick reda på att Svedmark flytt samt var hon befann sig, skickade han dit 

några av sina anställda, som tillsammans med Winberg släpade henne tillbaka med våld. 

Svedmark blev bland annat släpad utför en trappa och fick ett tygstycke virat över ansiktet så 

hårt att hon hade svårt att andas. När Svedmark blivit tillbakaförd blev hon även piskad av 

Winberg. Några dagar efter händelsen kallades Doktor Liborii hem till Winberg för att 

undersöka Svedmark, som hade fått svårt att andas. En anmälan gjordes också. I samband med 

anmälan fick mamsell Svedmark en ny förmyndare istället för Holm. Den nya förmyndaren 

blev veterinären Rickman. Han hjälpte Svedmark att stämma de som var delaktiga i hennes 

tillbakaförande och misshandel, det vill säga drängen Johan Andersson, kokerskan Lovisa 

Larsson och änkan Hedda Winberg. Holm var själv inte delaktig i själva misshandeln, men hålls 

delvis ansvarig av rätten då han givit ordern om att hon skulle hämtas. Det var även en stor 

andel vittnen som hördes i fallet, många av dessa var boende i eller kring det hus där Svedmark 

fick logi. Även en präst, vars gudstjänster som Svedmark besökt, vittnade.73 

 

Männens berättelse 

 

Holms vittnesmål 

Holm berättade att det inte har förekommit någon misshandel av Svedmark, men sa att han 

ansåg att hon ”så som rubbad till sina sinnen, icke kunde behandlas såsom andra människor”. 

Holm sade också att han tycker att det är väldigt märkligt, att en sådan ”gudsman”, som han 

själv blir anklagad för att ha deltagit eller varit upphov till någon våldsamhet. Han yrkade sedan 

på att Svedmark, eftersom hon har haft den ”djärvhet” att stämma honom, borde dömas till att 

betala böter eller till att göra en offentlig avbön. Han menade egentligen att han skulle vilja 

yrka på dödsstraff, men att han ”ädelmodigt” avstod och istället föreslog de andra straffen. Han 

 
73 Landsarkivet Göteborg (GLA); A I b/5, Domböcker i brottsmål 14133, Göteborgs rådhusrätt och magistrat 

(Grm). 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=r%c3%a5dhusr%c3%a4tt+andra+avdelningen&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f14133%2fA+I+b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
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berättar vidare att madam Winberg hade underrättat honom om att Svedmark rymt från henne 

och att när hon hittat henne och bett henne följa med tillbaka, vägrat att göra det. Han erkände 

att han därför begärt att hon skulle föras tillbaka mot sin vilja. Han tillade även att han bestämt 

att det skulle ske på aftonen för att det inte skulle väcka uppmärksamhet. Vidare berättade Holm 

att han tillkallat pastor M. Hallén som vittne, eftersom han ville bevisa för rätten att Svedmark 

var ”rubbad” och att hon i det avseendet inte skulle behandlas såsom andra människor. Holm 

påtalade nämligen att Doktor Liboriis intyg var från en period efter den 7 oktober. Genom 

pastorns vittnesmål ville Holm att rätten skulle få en bild av hur hon var tiden före misshandeln. 

Pastorn hade kunskap om detta eftersom Svedmark besökt hans gudstjänster med jämna 

mellanrum. Rätten uttryckte efter detta uttalande att: ”utom doktor Liborii attest, som måste äga 

vitsord, hade domstolen numera varit i tillfälle att sjelf bedöma mamsell Svedmarks 

sinnesförfattning och säkerligen funnit den lika redig, som hvilken annans af de närvarande.”74 

 

Drängen Johannes Anderssons vittnesmål 

Drängen Johannes Andersson vittnade om att han blev beordrad av Holm att hämta Svedmark 

för att föra henne tillbaka till Winbergs boende. Han berättade även att Winberg och Larsson 

var med på resan. Han erkände att de hämtade Svedmark mot hennes vilja, och att han burit ner 

henne och lagt henne på kärran. Något direkt våld hade inte använts, menade han, men han 

medgav dock att han fick använda alla sina krafter för att Svedmark skulle hålla sig kvar på 

kärran hela vägen.75 

 

Kvinnans berättelse 

Anna Johanna Svedmark berättade att hon blev tvingad att flytta till madam Winberg i 

Masthuggsbergen. Det var den 1 oktober. Innan dess hade hon varit inackorderad hos en 

skomakare Rudén. Där hade hon vistats ett halvt års tid. Under de få dagar hon uppehållit sig 

hos madam Winberg hade hon fått utstå ett hårt behandlingssätt. Winberg hade bland annat 

skymfat och hånat henne när hon sjungit andliga sånger i sitt rum. Förolämpningar i förening 

med den hårda behandling som hon fått utstå, gjorde att hon beslutade sig för att lämna 

Winbergs bostad. Hon berättade att hon hade för avsikt att aldrig mer återvända. Söndagen den 

5 oktober gick hon därför från bostaden till Domkyrkan, där hon deltog i gudstjänsten. Efteråt 

tillbringade hon två nätter under bar himmel i Brunnsparken. Hon vågade inte ta logi hemma 

hos någon bekant eftersom hon var rädd att Holm eller fru Winberg då skulle kunna hitta henne. 
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Svedmark berättade därefter att hon fått hjälp av handlaren Gustaf Lefflers fru att ordna en 

tillfällig bostad. Hon fick då bo hos jungfru Maria Pettersson. Sedan berättade hon om våldet 

och bortförandet. Hennes berättelse överensstämmer med de kvinnliga vittnesmålen nedan. 

Hennes berättelse blir dock mer utförlig eftersom hon även angav hur hon blev behandlad när 

hon kommit tillbaka till Winberg. Svedmark sade att hon då blev hårt behandlad. Hon berättade 

bland annat att hon blivit så våldsamt knuffad att hon ramlade ner på en soffa. Sedan blev hon 

hotad med stryk och att hon skulle bindas om hon inte lydde. Senare på aftonen hade hon även 

blivit tillsagd att klä av sig. När hon vägrade detta så blev hon med våld kvarhållen i soffan och 

avklädd av Winberg. Hon hade inte velat klä av sig eftersom rullgardinerna vid fönstret inte var 

nerdragna och det stod en hop nyfikna utanför och tittade. Svedmark ansåg sig därför för 

blygsam för att lyda. Hon hade även blivit piskad. Svedmark säger också att blånaderna som 

läkarintyget visar kommer från tumulten hos Maria Pettersson. Svedmark lade även till att Holm 

har örfilat henne vid flertalet tillfällen då hon inte gjort som hon blivit tillsagd.76 

 

Kvinnliga vittnesmål  

 

Kokerskan Lovisa Larssons vittnesmål 

Kokerskan Lovisa Larsson bedyrade att om hon hade vetat vilket liv det skulle bli så skulle hon 

aldrig följt med för att hämta Svedmark. Hon menar att inget onödigt våld hade tilldelats 

Svedmark under färden. Hon sa även att de flesta av vittnesmålen var sanningslösa, samt att 

hon var oskyldig och önskade bli skild från målet.77 

 

Maria Peterssons vittnesmål 

Jungfru Maria Pettersson vittnade att hon tog emot Svedmark den 7 oktober. Svedmark hade 

berättat om att hon under längre tid blivit illa behandlad och misshandlad i Winbergs hus, och 

att hon blivit väldigt glad över att hon fick stanna hos Pettersson. Hon hade dock varit väldigt 

orolig för Holm och hans dräng. Jungfru Petterson berättade sedan att Winberg kommit senare 

samma dag och sagt: ”är mamsell här, nu skall mamsell följa mig hem”. Detta vägrade dock 

Svedmark och Winberg avlägsnade sig kort därefter. Samma dag runt kl. 10 på kvällen så 

återkom Winberg tillsammans med en dräng och en kokerska. Drängen hade genast tagit tag i 

Svedmark och sade att hon skulle följa dem. Svedmark skrek och försökte springa och gömma 

sig. Hon skrek också efter Petterssons hjälp. Pettersson var dock själv så förfärad att hon inte 
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kunde ge någon hjälp. Pettersson berättade vidare att Svedmark med sina yttersta krafter hade 

försökt att motsätta sig drängens våldsamma behandling, men att han slutligen lyckades 

bemästra henne och släpade henne ur rummet. ”Detta skedde så hastigt och med sådan vildhet, 

att den stackars människan inte ens fick på sig sina kängor och ytterkläder”, sa Pettersson. Till 

rätten angav Pettersson också att hon sedan hade gått ut efter dem. Där ute hade hon sett att 

Svedmark blivit upplyft på sprötkärra och att halva hennes kropp var blottad. Sedan uppgav 

hon att hon inte orkat se mer. Drängens uppförande mot Svedmark beskriver hon som ”högst 

våldsamt och klandervärt”.78 

 

Kristina Granström och Charlotta Anderssons vittnesmål 

Två boende i samma hus som Pettersson hördes. Det var Kristina Granström och Charlotta 

Andersson. De båda bevittnade att när de hörde skrik gick de ut ur sina rum. Då såg de drängen 

släpa Svedmark på ett ”omänskligt sätt” ner för trapporna medan Winberg försökte lugna alla 

med att det var en ”galen människa”. Dagen efter hade drängen åter kommit dit. Då hade han 

sagt att han inte alls behandlat Svedmark så strängt som Holm beordrat, vilket bland annat var 

att ”piskas med en pisk”.79 

 

Madam Charlotta Wilhelmina Stenströms vittnesmål 

Madam Charlotta Wilhelmina Stenström bevittnade hur Svedmark blev våldsamt bortförd på 

en sprötkärra. De som fört bort henne sa att hon var galen. Hon berättade att hon tänkte att 

”oavsett om mamsellen var klok eller galen så borde hon ej behandlas så illa”. Hon sa även att 

hon hade hört Svedmark jämra sig när kärran for i väg. Svedmark hade ropat: ”de mörda mig, 

de mörda mig”.80  

 

Madam Johanna Bergströms vittnesmål 

Madam Johanna Bergström såg på kvällen hur drängen släpade ner Svedmark på gården. Runt 

hennes huvud hade han vecklat en duk, och när han satte henne på kärran så hade hon fått 

tillräckligt med luft att hon kunde ropa: ”de vilja ta livet av mig”. Hon menade att de som förde 

bort Svedmark sa att hon var galen och ”handskades rätt illa med henne”.81 
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Kristina Gustavssons vittnesmål 

Vittnet jungfru Kristina Gustavsson vittnade att de tre åtalade instormade i rummet och yttrade 

att Svedmark skulle följa med dem, antingen hon ville eller inte då de påstod att det var i enighet 

med hennes förmyndares befallning. Dagen efter när drängen kom tillbaka för att hämta ett 

glömt paraply berättade Gustavsson att hon hade frågat vad ont Svedmark hade gjort, eftersom 

hon fått ”genomgå en sådan omänsklig behandling”. Drängen hade då svarat att Svedmark inte 

gjort något ont, men att hon var galen. Hon undrade då ifall drängen slagit Svedmark och han 

då svarat: ”Nej! Det gjorde jag icke, ty jag ej fått befallning derom, men händer det en annan 

gång, så skall hon nog få, ty både pastor Hallén och bokhållare Holm sade till mig, då jag kom 

hem om aftonen, att jag skulle slagit henne duktigt”. De hade även sagt:” men hjälper icke detta, 

så skall hon till Hospitalet”.82  

 

Birgitta Lundgrens vittnesmål 

Jungfru Britta Lundgrens berättelse stämmer överens med Maria Petterssons vittnesmål; dock 

med ett tillägg att Winberg sagt till drängen i lägenheten ”ta henne bara”.83 

 

Amalia Brobergs och Wilhelmina Hjelms vittnesmål 

Mamsell Amalia Broberg och mamsell Wilhelmina Hjelms vittnesmål stämmer också överens 

med Peterssons. De säger att ”drängen högst våldsamt behandlade den arma, av förskräckelse 

nästan sanslösa Svedmark”.84 

 

Anna Helena Larsdotters vittnesmål 

Pigan Anna Helena Larsdotters vittnesmål överensstämmer också med Petterssons utsaga. Hon 

vittnar även om att hon såg drängen hålla en kappa hårt runt Svedmarks ansikte, och att han 

hotade henne med stryk om hon inte höll sig stilla. Larsdotter säger att hon fick en känsla av att 

de som hämtade Svedmark ville henne ”ont eller kväva hennes nödrop”. Enligt Larsdotter ska 

drängen även ha sagt att Svedmark var galen, att hon kommit från hospitalet samt att det var dit 

hon skulle återföras. Dagen efter när drängen hade kommit tillbaka hade Larsdotter hört honom 

 
82 GLA; A I b/5, Domböcker i brottsmål 14133, Grm. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=r%c3%a5dhusr%c3%a4tt+andra+avdelningen&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f14133%2fA+I+b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder


28 
 

berätta att det var Holm som hade beordrat honom att föra bort Svedmark. Han hade även sagt 

att Svedmark skulle ”hava stryk, men om inte det hjälpte, skulle hon till hospitalet”.85 

 

Fru Lefflers vittnesmål 

Fru Leffler vittnade om att hon hjälpt mamsell Svedmark att hitta logi hos Pettersson. Hon 

medgav även att hon berättat för Winberg om mamsells Svedmarks nya bostad, när Winberg 

kommit och frågat efter Svedmark. När hon hörde vilket tumult det blivit så besökte hon 

mamsell Svedmark några dagar senare. Först ville mamsell Svedmark inte säga något, men efter 

en stund när mamsell Svedmark förstod att Fru Leffler inte haft någon del i det som hänt, 

började hon berätta om att hon blivit behandlad ”på det mest våldsamma och barbariska sätt”, 

och beklagade sig över svåra plågor i bröstet samt ömhet i flera delar av kroppen. Fru Leffler 

såg själv åtskilliga blåmärken på mamsell Svedmark armar, skuldror och på händerna. De 

sistnämnda var svartblåa. Mamsell Svedmark sade att allt detta var från den kvällen när hon 

blivit bortförd. När Fru Leffler ville ge mamsell Svedmark ett glas vatten så vägrade Winberg 

ge henne detta. Winberg hade sagt att ”en sådan menniska, som mamsell Svedmark, icke bör 

ha något vatten, utan endast hafresoppa”. Leffler fortsatte berätta att hon har känt mamsell 

Svedmark hela livet och aldrig funnit någon ”förståndsrubbning” hos mamsell Svedmark. Men 

för några år sedan så förlorade mamsell Svedmark sin mor vilket kanske lett till ”lidelse både 

kropp och själ” och att det kanske var det som kunnat legat till grund för det utspridda ryktet 

om mamsell Svedmark sinnestillstånd.86 

 

Madam Winbergs vittnesmål 

Madam Winberg berättade att Svedmark hade varit inackorderad hos henne i några dagar när 

Svedmark sagt att hon skulle till kyrkan, men aldrig kom tillbaka. Winberg hade då hört sig för, 

och fick så småningom reda på att Svedmark befann sig hemma hos Maria Pettersson. Hon reste 

då dit för att hämta hem Svedmark, men Svedmark vägrade att följa med tillbaka. Då begav sig 

Winberg vidare till Holm. Hon informerade honom om vad som hänt, och de pratade om att 

föra tillbaka Svedmark.  Winberg hade sagt till Holm att det kunde bli uppmärksamhet ifall de 

hämtade Svedmark på dagen och att det därför var bättre att göra på aftonen, i mörkret. Holm 

samtyckte och ordnade fram en sprötkärra. Holm sa att drängen Johannes Andersson skulle 

följa med och hämta Svedmark. Även Holms kokerska valde frivilligt att följa med. Winberg 

erkände sedan att hon varit med att hämta Svedmark mot hennes vilja, men hon menade att det 
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inte hade förekommit någon våldsamhet eller misshandel. Drängen hade dock fått hålla fast 

Svedmark eftersom hon försökte kasta sig ut från kärran. När de kom tillbaka hem hade 

Svedmark ”fått rottingen”, ett slag på skuldran och ett på handen för att hon rivit och klöst 

drängen under färden. Winberg ansåg inte att det funnits några anledningar för Svedmark att 

vilja rymma, och menade att Svedmark alltid blivit väl omhändertagen, trots att mamsell 

Svedmarks ”kinkiga och besynnerliga lynne”.87 

 

Domaren frågade även Widmark efter skälen till att hon inte velat ge mamsell Svedmark vatten 

som ett av vittnena sagt. Winberg svarade då ”att hon fruktade det mamsell Svedmark dermed 

kunnat skada sig” varpå domaren sa ”å prat, icke kunder mamsell Svedmark dränka sig i ett 

glas vatten”.88 

 

Sköterskans vittnesmål 

En sköterska från fattighuset vittnade för rätten. Hon berättade om ett tillfälle när hon skulle 

vaka över Svedmark. Det var en natt på våren 1847. Sköterskan beskriver att mamsell Svedmark 

varit galen och ytterst våldsam den natten, och att hon hade behövt använda hela sin förmåga 

för att hindra mamsell Svedmark från att hoppa ut genom ett fönster. Hon refererar även till när 

mamsell Svedmark hade haft en tidigare bostad och varit inackorderad hos en Elise Simson. 

Hon berättar att Svedmark då inte hade velat äta maten som serverades, och att ”hon sällan ville 

ömsa linne”. När detta skulle göras menade sköterskan att man var tvungen till att ta till våld 

för att få henne till att göra det. Flera liknande händelser gjorde att vittnet ansåg att mamsell 

Svedmark ”måste varit rubbad till sina sinnen”.89 

 

Pigan Carlssons vittnesmål 

Pigan Carlsson i det f.d. Bohleska huset vittnesmål är i stort sett identiskt med fru Anderssons 

och de övriga boendenas vittnesmål. 

 

Manliga vittnesmål 

 

Pastor Halléns vittnesmål 
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Pastor Hallén vittnade att Svedmark ofta gick på flera gudstjänster i olika kyrkor på samma 

dag. Han hävdade att det skulle kunna medföra förvirring att höra så många predikningar på en 

och samma dag. Han berättade även för tinget att Svedmark hade velat ta nattvarden i både 

Fattighuskyrkan och i Domkyrkan, men att hon hade blivit nekad detta av vittnet. Han sa även 

att Svedmark hade slutit sig in sig själv och levt ett avskilt liv senaste åren.90  

 

Johan Niklas Pettersons vittnesmål 

Lärlingen Johan Niklas Petterson berättade att han såg en stor folksamling och gick dit. När han 

kom närmare såg han hur en dräng med våld förde bort en kvinna. Kvinnan var Svedmark. Han 

berättade att Svedmark försökte slita sig fri flera gånger, men att drängen lyckades hålla henne 

kvar. Han beskrev också att ett kläde eller en kappa hade bundits runt hennes huvud. Han 

berättade vidare att Svedmark var förskräckt och yttrade sig osammanhängande. Föraren sa att 

hon var ”vansinnig”, vilket han därför trodde att hon var. På begäran följde han därför med hem 

till Winberg och hjälpte till med att hålla fast Svedmark på kärran. Hos Winberg berättar han 

att han bevittnade hur Svedmark hotades, samt att hon fick en så våldsam knuff i bröstet att hon 

ramlat på en soffa.91 

 

Johannes Svenssons vittnesmål 

Nattväktaren Johannes Svensson berättade att han vid 9 tiden kom ut på gatan och hörde buller 

och skrik. När han närmade sig såg han en karl lyfta upp en kvinna på en kärra. Han såg att 

hennes klänning var sönderriven, och han hade frågade bortrövarna ”vad har människan gjort, 

efter hon blir så våldsamt bortförd?”. Då svarade de att” mamsell var galen och skulle föras till 

hospitalet”. Väktaren vittnade även om att han sett en kappa kastats över ”den olyckligas 

ansikte” och att den dragits åt vid halsen.92 

 

Hedmans vittnesmål 

Landskontoristen Hedman berättar att han den 7 oktober satt och skrev på sitt rum på andra 

våningen av Bohleska huset, när han plötsligt hörde buller och skrik. Han gick därför ut från 

rummet och fick då se Svedmark hänga i dörren till övre våningen och försökte hålla sig fast. 

En annan kvinna, som han senare förstod var Winberg, sa till honom att han inte skulle fästa 

någon vikt vad som hände då ”Svedmark var en galen människa som de skulle ta med sig”. 
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Vidare berättar Hedman att Winberg sagt till den man som var med att ”skynda sig nu 

Andersson och ta henne med sig”. Mannen hade då, enligt Hedman, ryckt med sig kvinnan med 

sådan kraft att han därmed lösgjorde hennes händer från den dörr hon hållit sig fast i. Hedman 

berättade att Svedmark sedan släpades med efter mannen, och att hon skrek och jämrade sig. 

Hennes kläder var sönderrivna och blottade hals och bröst. Hedman ansåg att mamsell 

Svedmark vid bortförandet ”behandlades med mer än behövlig våldsamhet”.93 

 

Clementssons vittnesmål 

Grosshandlaren Clementsson vittnade om att Svedmark under ett par månader under 1847 

vårdat och skött om en boende i hans hus, nämligen mamsell Ulfgren. Vid frågan ifall han 

uppmärksammat någon ”förståndsrubbning” eller ens tecken därtill, förklarade han: 

 

att mamsell Svedmark under den tiden icke allenast varit vid sina sinnens fulla bruk, utan 

ock att hon genom ett stilla och religiöst väsende vetat tillvinna sig aktning och vänskap af 

såväl vittnet som hans familj samt äfven gjort sig älskad och gerna sedd i familjens husliga 

samqväm.94 

 

Plantageägare Anderssons vittnesmål 

Plantageägaren Andersson kunde inte vittna om mer än att drängen hade kommit till honom på 

Holms order för att låna häst och kärra. Vittnet sade att han inte hade någon passande kärra för 

att transportera några människor i, men drängen hade varit väldigt nöjd med att få låna en 

sprötkärra.95 

 

Läkarens berättelse 

Doktor Liborii berättade:  

 

På anmodan besökte jag den 14:de dennes demoiselle Anna Svedmark, och fann henne då 

lida af svårighet att andas, som hon tillskref en henne för några dagar sedan öfvergången 

misshandling. Såsom ytterligare följder af detta mot henne använda våld, hvilket synes 

hafva varit af svårare beskaffenhet, hade mamsell Svedmark två blodviten, ett på hvardera 
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handen, samt tre stora blånader, öfver hela vänstra axeln, samt tvärsöfver begge händerna, 

hvilka skador syntes vara några dagar gamla.96  

 

Han berättade vidare att han ansåg det rykte som man velat sprida ut om Svedmark, om att hon 

var ”sinnesrubbad”, var fullkomligt ogrundat. Han sa att han ” under de dagar hon vistats i 

Sahlgrenska sjukhuset, icke förmärkts den aflägsnaste anledning att förmoda en 

förståndsrubbning, under någon slags form”.97 

 

Domstolens utsaga 

Rätten ansåg den 7 november att ingen häktningsorder behövde utfärdas. Fallet skulle genomgå 

vidare behandling om 14 dagar. 

 

Domen 

Rätten kom fram till att Holm inte hade varit delaktig i våldet som utövats mot Svedmark, och 

att han inte heller beordrat något våld mot henne. Han fälldes däremot för att ha beordrat 

bortförandet av Svedmark, vilket hade skett mot Svedmarks vilja. Rätten menar att han i första 

hand skulle vänt sig till lagen och inte ”på eget bevåg och utan i laga ordning sökt och erhållen 

handräckning”. För det ”olagliga förfarande” dömdes Holm till att böta 6 rdr och 32 sk. De tre 

övriga åtalade, det vill säga Winberg, Larsson och Andersson, dömde rätten till hårdare straff. 

Rätten ansåg nämligen att det ”under rannsakningen blifvit fullt styrkt” att Andersson utan 

laglig rätt hade fört bort Svedmark mot hennes vilja, släpat henne ur rummet, nedför trappen, 

ut på gatan och slutligen upp på sprötkärran. De menar även att Winberg och Larsson varit 

delaktiga att hålla fast Svedmark mot hennes vilja ”så att gerningen derigenom skett”. Rätten 

hävdade att de åtalade under inga omständigheter hade rätt att föra bort Svedmark mot hennes 

vilja och att det våld som använts mot henne var ”brottsligt och straffvärdt”. Vidare ansåg rätten 

även att våldet hade brukats på eget bevåg, varpå de betonade att varken Holm eller någon 

annan beordrat dem till att göra det. De dömdes därför till ett år fängelse samt att de fick böta 

33 rdr och 16 sk. Utöver detta dömdes Winberg för att slagit Svedmark med rotting som 

resulterar i ”2 blodviten och 3 blånader”. Rätten dömde därför Winberg att böta ytterligare 3 

rdr och 16 sk för detta. Hon skulle även betala Svedmarks vård på sjukhuset, vilket enligt 

 
96 GLA; A I b/5, Domböcker i brottsmål 14133, Grm. 
97 Ibid. 

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=r%c3%a5dhusr%c3%a4tt+andra+avdelningen&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f14133%2fA+I+b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
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räkningen kostade 10 riksdaler. De fyra dömdes även att ersätta Rickman för hans omkostnader 

för fallet, vilket uppgavs vara 46 rdr och 32 sk.98 

 

Ärendet överklagades till Göta hovrätt som fällde sin dom 1852-08-09. De skärpte då 

rådhusrättens dom så att Holm och Winberg även skulle böta 6 rdr 32sk ”för det de gripit 

konungens befallningshafvande i embetet”. De ålades också att gemensamt ersätta mamsell 

Svedmarks nuvarande förmyndare, herr Rickman, för hans rättegångskostnader i hovrätten. 

Dessa omkostnader ska enligt protokollet uppgått till 20 riksdaler. ”I övrigt har rådhusrättens 

dom blifvit faststäld.” 99  

 

Analys 

Jämfört med andra misshandelsfall mot kvinnor under samma tid blir domen väldigt hård mot 

de anklagade. Tre av fyra får nämligen fängelse. Fängelsestraff visar på att rätten ansåg att 

brottet var allvarligt. Jag tolkar att domen baseras på att det inte kan bevisas att de agerat utifrån 

någons befallning, utan att de på eget bevåg tillfogat våld. Att misshandeln utförs av en person 

utan befogenhet tror jag också var en bidragande orsak till den höga domen. Om husbonden 

utfört eller beordrat misshandeln hade våldet kanske varit tillåtet utifrån husbondeaga och 

medel för att upprätthålla ojämn maktbalans. I detta fall genomfördes dock misshandeln av 

några som inte hade tillräckliga skäl för att upprätthålla någon sådan. Våldet blir ur denna 

synvinkel grov för att det har utförts utanför den patriarkala ordningen. Husbonden har inte 

beordrat dem att använda något våld. Det verkar dock även inte främst vara våldet som de döms 

för utan frihetsberövandet, alltså att de fört bort Svedmark mot hennes vilja. Fokus i domen 

ligger på bortförandet och att de agerat på eget bevåg. Våldet hamnar på det sättet i skymundan. 

Detta gör att målet kan kopplas samman med den strukturella maktordning som jag tidigare 

skrivit om. Denna anger nämligen att det var positionen i samhället som angav vilka 

befogenheter man hade. Domen tyder på att man i detta fall brutit mot dessa strukturer och tagit 

befogenheter från överheten genom att inte ansöka i ”laga ordning”.  

 

Det man kan se förekommer i detta fall är att yrkande och kärande använder sig av religionen 

som försvarsteknik. Svedmark är noga med att betona att hon är en kyrkans kvinna som går på 

gudstjänster och sjunger ”andliga sånger”. Holm försöker också argumentera för att han är en 

”gudsman”, och han och prästen försöker hävda att Svedmark kunde bli ”andligt förvirrad” 

 
98 GLA; A I b/5, Domböcker i brottsmål 14133, Grm. 
99 Landsarkivet Vadstena (VaLA); 01/B II a/330, Protokoll och brottsmålsutslag 03825, Göta Hovrätt (GH)  

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=r%c3%a5dhusr%c3%a4tt+andra+avdelningen&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f14133%2fA+I+b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=g%c3%b6ta+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=6&postid=ArkisRef+SE%2fVaLA%2f03825%2f01&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&ct=300&inc=6&exp=y&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=g%c3%b6ta+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=6&postid=ArkisRef+SE%2fVaLA%2f03825%2f01%2fB+II+a&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&ct=300&inc=6&exp=y&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=g%c3%b6ta+hovr%c3%a4tt&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=6&postid=ArkisRef+SE%2fVaLA%2f03825&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&ct=300&inc=6&exp=y&s=Balder
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eftersom hon vid ett flertal tillfällen gått på gudstjänster i olika församlingar. Det används också 

en argumentationsteknik där kvinnans brytande av normer blir central. Den åtalade och vittnen 

som stödjer hans sida försöker som sagt påvisa att Svedmark är religiöst normbrytande. Ett 

vanligt slagord för de som bröt mot normer verkar vidare ha varit rubbad, förståndsrubbad eller 

galen, vilket Svedmark kallas av många av dessa vittnen. Försöken att skuldbelägga Svedmark 

syns därmed också tydligt. Det finns dock även många vittnen som beskriver Svedmark på ett 

sätt som får anses vara normativt för en kvinna på den tiden. Hon beskrivs vårdande, blyg, 

hjälplös, arm och som ofta går i kyrkan. Eftersom Svedmark själv samt flera andra vittnen också 

framhöll henne på detta icke normbrytande sätt, var det troligen enklare för henne att få rättens 

sympatier. 

 

I och med att ingen alkoholpåverkan är inblandad i detta fall, stödjer det inte den forskning som 

visar på sambandet mellan våld och alkoholkonsumtion. Däremot stödjer fallet några av de 

andra forskningsteserna.  

 

En betydande andel av vittnena i detta fall anger att de inte tycker att våldet som Svedmark har 

utsatts för är acceptabelt. Detta anger både kvinnor och män genom att ge kommentarer som: 

hon ”behandlades med mer än behövlig våldsamhet”, ”vad har människan gjort, eftersom hon 

blir så våldsamt bortförd?”, ”högst våldsamt behandlade den arma”, ”omänskligt sätt”, ”högst 

våldsamt och klandervärt”. Alla dessa vittnen är vittnen som jag tolkar tillhör arbetare eller 

tjänstefolk. Detta antagande gör jag på grund av att de är boende eller arbetande i samma 

område som Svedmark får sin tillfälliga bostad. Dessa vittne fokuserar på misshandeln, vilket 

inte rätten gör.  Vittnena uttrycker med sina uttalanden att de inte tycker att 

handlingsförfarandet varit acceptabelt, oavsett om våldet varit befogat eller inte. Därigenom 

visar de också att de inte håller med i en del av de befogenheter som förekommit under den 

tiden. Detta stödjer den forskning som menar att tjänstefolk ofta inte stöttade den patriarkala 

strukturen.  

 

 

4. Summering  

 

I olika tider har det funnits olika sätt att bemöta våld mot kvinnor. Bemötandet och hanterandet 

om detta säger oss mycket om samhället. På så sätt kan olika rättsfall och dess domar visa vilka 
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samhällets normer är och har varit, vad som förväntas, hur kvinnor och män ska förhålla sig till 

varandra och hur samhället ska hantera mäns våld mot kvinnor.100 Domsluten säger också 

mycket om samhällets könsmaktsordning och om hur lagen värderar kön.101 Min studie 

indikerar att våld mot kvinnor inte ansågs vara någon särskilt allvarlig företeelse under mitten 

av 1800-talet. Möller fick, trots grov misshandel, som läkaren bedömt som livshotande, inte 

något straff. Svedmarks förövare fick visserligen fängelse och böter, men domen tycks 

framförallt ha baserats på andra omständigheter än våldet. Fokus låg på frihetsberövandet och 

missbruket av befogenheter, vilket jag tolkar som att misshandeln inte ansågs vara något 

allvarlig. Det Anderssonska målet visar även att det var först när misshandeln var mycket grov 

eller som i det här fallet dödlig, som domen blev strängare. Domarna påvisar också att rätterna 

var mer benägna att döma till männens fördel. Detta pekar på att våldet ansågs som en 

acceptabel del av samhället och ett godtagbart sätt att upprätthålla de rådande maktbalanser som 

samhället var uppbyggt av. Jag kommer att utveckla detta resonemang nedan.   

 

Gemensamt för de olika målen i studien är den argumentationstekniken som används. Denna 

går ut på att bedyra sin skuld respektive oskuld genom att använda könsnormer, men även andra 

hierarkiska strukturer. De åtalade försöker till exempel att förlägga en del av skulden till 

misshandeln på kvinnan genom att påvisa att hon på något sätt är normbrytande. Eftersom 

redogörelserna som finns med i protokollen betonar dessa visar det att de ansetts viktiga att få 

med. De olika rättsmålen visar därigenom att det ansågs viktigt att följa rådande könsnormerna 

i samhället och att upprätthålla de patriarkala strukturerna som de symboliserar. Nilssons hustru 

beskrivs exempelvis ha varit ond, våldsam och berusad. Detta är icke önskade kvinnliga 

egenskaper. Hon bryter därmed mot kvinnliga normer. Samma är det i fallet med Sager. Hon 

bryter könsnormer när hon bland annat beskylls för att varit äventyrlig. Svedmark försöker man 

i likhet framställa som normbrytande, genom att säga att hon är okristlig, rubbad och inte gör 

som hon blir tillsagd. Att på detta sätt få med frågan om skuld tyder på det som Cronberg 

hävdar; att det fanns en föreställning om att misshandel bygger på en ömsesidig osämja där 

bådas skuld måste utredas.102 Även om frågan om skuld inte uttalat har ställts under rättegången, 

tycker jag att fallen ändå genomsyras av detta synsätt. De innehåller nämligen vittnesmål som 

anger en bakomliggande tanke om att kvinnan kan ha vållat mannen till att misshandla henne 

 
100 Lindstedt Cronberg, 2005, s. 24. 
101 Ibid., s. 45. 
102 Ibid., s, 24, 29. 
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och att hon på så sätt är medskyldig.103 Skyldigheten ligger som sagt i normbrytandet av 

könsmaktsordningen eller någon av de övriga patriarkala maktstrukturerna. Kvinnorna beskrivs 

inte lyda, eller på andra sätt inte motsvara normerna som kvinna eller undergiven. 

 

Hassan Jansson visar i sin studie att kärande och yrkande kunde påverka rättens utfall genom 

att vara så normativa som möjligt. Hennes studie visar nämligen att de som följde rådande 

könsnormer och könsmaktsordning hade lättare att få sympatier, och att de därmed hade större 

möjlighet att dömas till sin fördel.104 En stor skillnad mellan Svedmarkska målet och de övriga 

är att det finns flera vittnen som beskriver Svedmark med många kvinnliga och önskvärda 

egenskaper. Bland annat att hon tagit väl hand om en annan boende. Kanske fick hon på detta 

sätt rättens sympatier, och att det också var en av de bidragande anledningarna till att domen 

blev strängare? Genom att vara from, tålig och lätt att komma överens med kunde man nämligen 

inte lika lätt dra slutsatsen att kvinnan avsiktligt kunnat dra på sig mannens missnöje.105  

 

Cronberg beskriver att de kvinnliga och manliga vittnesmålen i hennes studie skiljer sig åt. 

Kvinnorna visade sig ha lättare att identifiera sig med kvinnorna och berättade ofta utifrån 

kvinnans perspektiv medan männen har svårt att fördöma våldet och ta ställning emot det. De 

behövde veta vad som var anledningen till våldet för att veta vem som de ansåg hade felat.106 

Det kan jag känna igen i fallen i min studie. Kvinnor tar oftare parti för kvinnor, och män för 

män. Mari Ström, hushållerskan i det Sagerska målet, och kokerskan Lovisa Larsson i det 

Svedmarkska målet är dock två undantag. De är även vittnen som befinner sig i en 

beroendesituation till de åtalade, eftersom de är anställda hos de dessa. Dessa två vittnen 

sympatiserade inte med sitt kön, utan istället med sin arbetsgivare. Detta troligen på grund av 

det underläge som de befann sig i. Man kan även tolka det i termer av att könsmaktsordningen 

var undergiven den övriga patriarkala strukturen som betonade över- och undergivenheten 

mellan husfolk och tjänstemän.  

 

En tydlig gemensam nämnare för målen som har studerats är som sagt alltså att de alla kan 

kopplas till patriarkalismen. De kan dock även knytas samman med den 

subjektskonstitueringen som Nilsson beskriver. Männen i de olika fallen har nämligen troligen 

 
103 Lindstedt Cronberg, 2005, s, 24, 29. 
104 Hassan Jansson, 2002, s. 18, 33, 301, 320. 
105 Ibid., s. 33. 
106 Ibid., s. 43. 
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på något sätt känt ett behov av att stabilisera sin subjektsposition och återställa sin känsla av 

manlighet och kontroll. Anderssons hustru beskrivs som okontrollerbar och argumenterande, 

vilket kan ha hotat makens känsla av kontroll. Möller beskriver Sager som sinnesrubbad, och 

Sager själv anger att han anser det för att hon har egna idéer. Att vara normbrytande som kvinna 

kunde säkerligen upplevas som ett hot mot den rådande maktstrukturen och mot männens 

subjektsposition inom denna. Svedmark i sin tur hotade också dessa genom att bege sig iväg 

och vägra återvända till sin förmyndare.  

 

Det finns även tecken i min undersökning som stödjer uppfattning om att tjänstefolket inte 

stödde de patriarkala strukturerna och de medel som fanns för att upprätthålla dessa. Flera 

vittnen som kan anses tillhöra tjänstefolket, anger nämligen att de anser att våldet som tillfogats, 

och som under den tiden till stor del ansågs legitim, var ”illa”. De anger bland annat att 

kvinnorna blivit illa behandlade eller utsatta för ett omänskligt handlande. Vittnen som hör till 

de överordnade i den patriarkala strukturen, där de i egenskap av män eller arbetsgivare kunde 

hävda sin maktställning, anger däremot i många fall att våldet varit rättfärdigat. De menar till 

exempel att de hade agerat utifrån sin husbonderätt. Därigenom tycker jag mig alltså även kunna 

se en skillnad mellan flera av vittnesmålen och domarens utsaga. Rätten tolkar jag vara mer för 

att representera och döma till husfolkets fördel, medan vissa vittnesmål från vittnen i en 

undergiven position kan sägas visa på tjänstefolkets uppfattning av fenomenet.  

 

Avslutningsvis vill jag även kort återknyta till min metod, den mikrohistoriska undersökningen. 

Trots att min undersökning enbart består av tre fall, innehåller den en hel del historiska ansatser. 

Min uppsats belyser därmed att man även med ett litet urval kan lära sig mer om och knyta an 

till mycket i historien.  
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