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1. Inledning 
 

Den 9 april 1851 står Isak och Stina Sofia återigen inför Domkapitlet i Linköping. 

Oenighet rådde i äktenskapet, och redan för ett år sedan hade paret inkallats till 

domkapitlet för att bli tillrättavisade av den kyrkliga överhetens högsta instans. 

Domkapitlet hade påmint Isak och Stina Sofia om de äktenskapliga plikter som 

förelåg dem såsom äkta makar, men då de varit obenägna att förlikas hade man 

beviljat dem en period av åtskillnad; paret fick således ett tillfälle till bättring och 

besinning för att råda bot på den missämja och tvedräkt som förekom dem emellan. 

Nu var denna tid av skillnad till ända och Isak och Stina Sofia fick frågan om 

missämjan fortfarande bestod. Isak menade att han fann sin hustru lika stridig till 

lynnet nu som då, och även Stina Sofia verkade obenägen att förlikas med sin man. 

Båda makarna yrkade på skilsmässa. Trots detta försökte domkapitlet ännu en gång 

att få till en försoning. Äktenskapet ansågs nämligen vara en gudomlig inrättning och 

när oenighet förekom inom detta heliga band gjordes allt för att förhindra dess 

upplösning.
1
  

Att skiljas var ändå i 1800-talets Sverige ett alternativ som trots sin ovanlighet 

utgjorde ett ökande fenomen. I ett samhälle undergående demografiska, teknologiska 

och ideologiska omdaningar förändrades även synen på vad som ansågs vara giltiga 

skäl till äktenskapsskillnad. Det var dock en långsam förändringsprocess, ännu under 

1800-talet förhindrades skilsmässa så långt det var möjligt, vilket också framgår av 

ovanstående exempel. Äktenskapet ansågs utgöra grunden för en god moral och en 

stabil ekonomisk och social ordning; det utgjorde helt enkelt basen för det goda 

samhället, och att förebygga äktenskapsskillnader var således något som låg i både 

den kyrkliga och den världsliga överhetens intressen.
2
 Så hade det varit alltsedan 

reformationens intåg och den svenska statskyrkans etablering. 

I och med protestantismens införande i Sverige under 1500-talet hade äktenskapet 

fått förnyad och upphöjd status. Till skillnad från den katolska doktrin som varit 

rådande under stora delar av medeltiden där celibatet ansågs vara den högsta formen 

av tillvaro, menade protestantiska tänkare att äktenskapet var den mest önskvärda av 

institutioner människan kunde ingå i. Förutom att vara en helig förening välsignad av 

                                                        
1 Vadstena Landsarkiv, Domkapitlets i Linköping arkiv, Protokoll A I a, 1850-1853, 9 april 1851 § 2. 
2 Marja Taussi Sjöberg, Skiljas. Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet, Författarförlaget 

1988, s. 157. 
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Gud ansågs äktenskapet utgöra ett skydd mot det syndfulla levernet; 

utomäktenskaplig sexualitet och alla former av brott mot sedligheten skulle 

bekämpas.
3
 Men, till skillnad från katolicismen som föreskrev att en förening instiftad 

av Gud endast kunde upplösas av densamme, ansåg Luther att äktenskapet var 

underkastat den världsliga lagstiftningen. Detta medförde att man nu i två fall, 

horsbrott (äktenskapsbrott) och egenvilligt övergivande, godkände skillnad i 

äktenskap, något som befästes både i 1571 års kyrkoordning och senare i 1686 års 

kyrkolag.
4
 Denna nyhet i äktenskapssynen innebar ingalunda att skilsmässa var något 

som utdelades godtyckligt, även avseende de fall som nu enligt lag var godkända. De 

par som lagligen ville åtskiljas var tvungna att genomgå en diger varnings- och 

förlikningsprocess inom vilken både kyrkliga och världsliga parter var inblandade.
5
  

Vid det laget att domkapitlet i Linköping försökte få till en försoning mellan Isak 

och Stina Sofia, år 1851, hade en del förändringar skett rörande skilsmässoförfarandet 

i Sverige. Till att börja med hade rätten att utdöma skilsmässor, sedan 1734 års lag 

antagits av den svenska riksdagen, tillfallit den världsliga rätten. Dessförinnan hade 

det varit domkapitlet som innehade rätten att döma till äktenskapsskillnad. Den 

kyrkliga överhetens varnings- och förlikningsprocedur kvarstod dock såsom tidigare. 

Likaså var det fortfarande domkapitlet som beviljade och utfärdade de skiljebrev som 

slutgiltigt satte punkt för äktenskapet och möjliggjorde ett senare omgifte.  

Sedan 1630-talet fanns det möjlighet att söka dispens hos Kunglig Maj:t, vilket 

gjordes när lagliga grunder till skilsmässa saknades. Bland skälen utmärktes osämja, 

obotlig sjukdom och vanärande straff.
6
 Denna praxis kom med tiden att urholka 

regelsystemet och vid 1800-talets början märktes det inom samhällets bildade skikt en 

strävan efter reformering av äktenskapsskillnadsrätten. År 1810 antogs en ny lag som 

gav domstolarna utökad rätt att döma till skilsmässa. Förutom de tidigare godkända 

orsakerna hor och egenvilligt övergivande beviljades nu skilsmässa i ytterligare tre 

fall: livslångt fängelsestraff eller förvisning, stämpling eller försåt mot makes liv, och 

slutligen sinnessjukdom.
7
 Missämja och tvedräkt, som i fallet Isak och Stina Sofia, var 

således inte en av orsakerna skilsmässolagstiftningen utökats med.  

                                                        
3 Taussi Sjöberg, 1988, s. 41. 
4 En närmare förklaring på vad dessa orsakers innebörd kommer att ges i kapitel 6. 
5 Göran Inger, Svensk rättshistoria, Liber, femte upplagan 2010, s. 112 f. 
6 Taussi Sjöberg, 1988, s.156. 
7 Ivar Nylander, Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia, Uppsala 1961, s. 212. 
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Hur gick det då för dem i deras strävan att slutgiltigt och lagligen åtskiljas? Under 

mötet med domkapitlets representanter den 9 april 1851 framkom det att Stina Sofia 

under det utdömda året av skillnad till säng och säte hade varit sin make otrogen. När 

detta kom till domkapitlets kännedom upphörde förlikningsförsöken och paret 

hänvisades till den världsliga rätten. I 1854 års domkapitelprotokoll från den 6 

september återfinns följande ärende: 

 

 

 

2. Syfte, frågeställningar och disposition 
 

Under 1850-talet utdömdes ca 1200 äktenskapsskillnader i Sverige. En blygsam andel 

av de drygt 270 000 giftermål som ingicks under samma årtionde, åtminstone om man 

jämför med dagens siffror, där ca vartannat äktenskap slutar med skilsmässa.
8
 Men, 

med 1800-talets äktenskapssyn i åtanke, liksom den långa och utelämnande procedur 

som en skilsmässa praktiskt innebar för de inblandade, är siffran kanske inte så låg 

trots allt. I ett samhälle där äktenskapet utgjorde grunden för människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, och där den styrande överheten gjorde sitt yttersta 

för att bevara och skydda denna institution, krävdes det sannolikt både vilja, mod och 

en del envishet för att genomgå en skilsmässoprocess.  

Man kan ändå föreställa sig att den utveckling 1800-talets samhälle undergick 

bidrog till en attitydförändring till skilsmässan som varande ett accepterat alternativ 

till ett otryggt och disharmoniskt äktenskap. Inte minst bör samhällets strukturella 

förändringar ha bidragit till utökade ekonomiska möjligheter för den enskilde att klara 

sig efter en skilsmässa. Vid århundradets mitt levde visserligen majoriteten av folket 

ännu på landsbygden, men urbaniseringsprocessen var nu i full gång, och städerna, 

som erbjöd nya möjligheter inte minst gällande försörjningsalternativ, lockade till sig 

                                                        
8 SCB - Historisk statistik för Sverige del 1, Befolkningen 1720-1967, Andra upplagan, och SCB – Giftermål 

Skilsmässor 

På grund af Kinda Häradsrätts utslag den 30 sistlidne juni beslöts 

att skiljobrev skulle under innevarande dag utfärdas för 

Inhysysmannen Isak Eriksson i Qvarnkullen på Bäcks egor och hans 

hustru Stina Sofia Nilsdotter i Säfsjömåla, Ulrika församling, hvilkas 

äktenskap blifvit upplöst i anseende till horsbrott å hustruns sida. 
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allt fler människor. Marja Taussi Sjöberg poängterar dock i sin undersökning Skiljas 

från 1988 att det ingalunda rådde jämlikhet mellan samhällets olika grupper under 

1800-talet. Alla hade långt ifrån samma valmöjligheter och människorna drabbades 

olika av sina handlingar.
9
  

Vilka var det då som valde att ge sig in i en långdragen process mot ett lagligen 

upplöst äktenskap? Och kan några skillnader utrönas beträffande skilsmässomönster 

bland samhällets olika sociala grupper? Redan 1810 hade en kunglig resolution 

bidragit till en, om än begränsad, liberalisering av äktenskapsskillnadslagstiftningen. 

Dessutom blev det allt vanligare att söka dispens hos Kungl. Maj:t då laga 

skilsmässogrunder saknades. Vid 1800-talets mitt torde dessa förändringar ha börjat 

göra sig märkbara; skilsmässor grundade på andra orsaker än de tidigare accepterade 

horsbrott och egenvilligt övergivande bör ha slagit igenom mer markant. Vilka 

orsaker var det således som främst låg bakom äktenskapsskillnaderna i 1850-talets 

samhälle? Och vem av makarna var det som tog det slutgiltiga steget att yrka på 

skilsmässa?  

Syftet med denna uppsats är att undersöka skilsmässomönstren i ett av Sveriges 

kyrkliga stift under 1850-talet utifrån tre övergripande frågeställningar: 

1) Varför skilde man sig? 

a. Vilka orsaker låg bakom skilsmässorna? 

b. Vid vilka orsaker söktes dispens hos Kunglig Maj:t?  

2) Var skilde man sig?  

a. Från vilka rättsinstanser kom ärendena till domkapitlet? 

b. Beviljades skilsmässorna enligt lagstiftningen, eller förekommer 

skillnader mellan lagstiftning och rättspraxis? 

c. Hur ser fördelningen ut mellan landsbygd och stad?  

3) Vilka skilde sig? 

a. Vilka samhällsskikt finns representerat i materialet?  

b. Vem av makarna bedömdes oftast vara vållande till skilsmässan?  

 

Genom att söka svara på ovanstående frågor ämnar denna uppsats bidra till att 

kritiskt komplettera och utveckla den sparsamma forskningen som gjorts beträffande 

skilsmässorna som social företeelse i 1800-talets Sverige. Vilken forskning som här 

                                                        
9 Taussi Sjöberg 1988, s. 37. 
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avses kommer att vidare diskuteras i nästkommande kapitel där forskningsläget 

behandlas. Därefter kommer undersökningsområdet, alltså vilket stift som utgör 

uppsatsens rumsliga avgränsningar, och tidsperioden att motiveras för i kapitel 4. I 

kapitel 5 följer en presentation av och diskussion kring det källmaterial som 

undersökningen grundar sig på, likaså vilken metod som kommer att användas. De 

empiriska resultaten redovisas i uppsatsens tre nästföljande kapitel, ett för vardera av 

de övergripande frågeställningarna. Slutligen, i kapitel 9, förs en sammanfattande 

diskussion kring undersökningens resultat i relation till uppsatsens inledande kapitel.  

3. Forskningsläget 
 

Äktenskapsskillnaden i Sverige hör knappast till historievetenskapens mest 

undersökta fenomen. I själva verket är skilsmässornas historia relativt lite utforskad. 

Förutom Ivar Nylanders studie rörande äktenskapsskillnadsrätten finns endast en 

vetenskaplig undersökning där skilsmässan som fenomen är det centrala 

undersökningsobjektet, nämligen Skiljas av Umehistorikern Marja Taussi Sjöberg 

från 1988. Det finns dock ännu några undersökningar att ta fasta på, då som delar av 

undersökningar med andra syften i fokus, t ex studier rörande det äldre samhällets 

välfärdsstrategier, familjelivet och inte minst kärleken och relationer människor 

emellan.  

Det goda äktenskapet 
 

I ett samhälle vars minsta enhet utgjordes av hushållet, var äktenskapet som 

institution av stor betydelse. Relationen mellan män och kvinnor var något som i det 

tidigmoderna samhället angick såväl släkten och grannskapet som den kyrkliga och 

världsliga överheten. Lundahistorikern Malin Lennartsson menar att ”[den] betydelse 

äktenskapet hade för en vidare social sfär har […] ibland fått skymma den betydelse 

det hade för paret självt.” 
10

 I sin avhandling I säng och säte från 1999 undersöker hon 

relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. Genom att analysera Växjö 

domkapitels och häradsrätternas ärenden rörande trolovning, skilsmässor och 

sedlighetsbrott granskas synen på äktenskapet och kärleken. Lennartsson vill även 

undersöka eventuella skillnader som kunde förekomma mellan folket och överheten 

                                                        
10 Malin Lennartsson, I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, Lund 1999, s. 79. 
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beträffande äktenskapssyn och relationer mellan män och kvinnor; hon menar att 

överhetens regler och normer, likaså allmogens förhållningssätt till dessa, inte 

nödvändigtvis behövde överensstämma med varandra. Detta märks också tydligt i 

hennes undersökning av skilsmässoansökningar. Trots det att skilsmässa endast 

lagligen tilläts vid hor och egenvilligt övergivande hindrade detta inte paren från att 

ansöka till domkapitlet om skilsmässa av andra anledningar, exempelvis sexuell 

oförmåga och elakt leverne. 
11

 Intressant är att domkapitlet ändå ibland beviljade 

dessa ansökningar med tanke på tidens äktenskapssyn. Skilsmässor kunde således t o 

m stundom utdömas utanför lagens rättesnören. Lennartssons undersökning visar att 

det i 1600-talets Sverige fanns reella möjligheter att skilja sig och att domkapitlet, i de 

fall skilsmässoskäl förekom, beviljade äktenskapsskillnaden utan krångel och med 

hänsyn till parets bästa. 
12

 

Denna uppfattning delas av Annika Sandén, vilket framgår av hennes avhandling 

Stadsgemenskapens resurser och villkor i vilken det tidiga 1600-talets samhällssyn 

och välfärdsstrategier undersöks.
13

 Genom att analysera det lokala styrets uppdrag och 

praxis vill Sandén undersöka den tidens uppfattning om vad som konstituerade ett 

gott samhälle. Hon studerar relationerna mellan samhällets innevånare, dess 

gemenskaper och vilka rättigheter och skyldigheter som förekom dem sinsemellan.
14

 

Bland annat fokuseras det på äktenskapets ordning och nytta, dess formella och 

praktiska gränser, liksom vad som under denna tid utgjorde dess giltighet. Det senare 

exemplifieras med utdrag från 1571 års kyrkoordning där äktenskapets praktiska 

värden betonas. Inom äktenskapets hägn kunde människorna leva och arbeta i 

samklang med Gud och sin omgivning, vilkas stöd och hjälp man då kunde vänta sig i 

svåra stunder. 
15

 Liksom Lennartsson menar Sandén att den kyrkliga överheten hade 

de äkta parens bästa i åtanke när de dömde i fall där den äktenskapliga lyckan stött på 

förhinder. Även i fall då laga skäl saknats fanns det enligt Sandén 

förhandlingsutrymme i domkapitlets hantering av ärendena och hon menar sig finna 

bevis i empirin för att separationer medgavs med hänsyn till parens välbefinnande. 

Sandéns undersökning visar dessutom att det inte var ovanligt att par som fått avslag 

                                                        
11 Lennartsson, 1999, s. 214. 
12 Lennartsson, 1999, s. 243. 
13 Annika Sandén, Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-

1620. Linköping 2005. 
14 Sandén, 2005, s. 33 f. 
15 Sandén, 2005, s. 177. 
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sökte äktenskapsskillnad på nytt, något som också kunde ge ett annat, mer önskvärt 

resultat.
16

  

I David Gaunts Familjeliv i Norden från 1983 undersöks familjelivets utveckling 

och inbördes relationer i Norden från vikingatid till nutid. I bokens andra kapitel 

närmar sig författaren frågan om vad som förr utgjorde ett gott äktenskap genom att 

studera just motsatsen, nämligen oenighet och skilsmässor. Här framgår att skilsmässa 

under den tidigmoderna tiden förekom såväl inom de högre som lägre skikten i 

samhället. Dock var det vanligare förekommande i den senare grupperingen, och även 

om skilsmässoproceduren var kostsam och utdragen menar Gaunt att många ändå 

ansåg det värt besväret för att undslippa ett olyckligt äktenskap. Detta trots att det 

enligt författaren förekom få möjligheter för frånskilda att försörja sig i 

bondesamhället, något som försatte åtminstone den ena parten i en utsatt position. 
17

   

Utsattheten som kunde drabba dem som stod utanför de av samhället vedertagna 

samvaroformerna diskuteras av Marie Lindstedt Cronberg i avhandlingen Synd och 

Skam från 1997. Det är den utomäktenskapliga sexualiteten som fokuseras här, liksom 

de efterföljande konsekvenserna för männen och kvinnorna. Här visas således 

resultaten av de brott och felsteg som i det tidigmoderna samhället ofta var en 

bakomliggande orsak till äktenskapsskillnaderna. Här framkommer en annan bild än 

det relativt toleranta samhälle som Lennartsson och Sandén beskriver. Lindstedt 

Cronberg konstaterar att de som bröt mot normerna beträffande utomäktenskaplig 

sexualitet i 1600-talets Sverige ”[…] drabbades skoningslöst och nästan 

undantagslöst.” 
18

 Men Lindstedt Cronbergs undersökningsperiod är lång och 

framemot 1700-talets slut framstår en något tolerantare syn från den världsliga 

överheten, åtminstone enligt lagstiftningen; den offentliga skammen som ofta 

drabbade de inblandade kvarstod dock, i synnerhet för kvinnornas del.
19

  

Äktenskapet och skilsmässan – undersökningar ur ett rättsligt perspektiv 
 
I Svensk rättshistoria från 2011 ger Göran Inger läsaren en översikt av den svenska 

rättsutvecklingen från medeltiden till nutid. 
20

 Här beskrivs inte endast lagändringar, 

hänsyn tas även till de bakomliggande ideologiska faktorer som dessa ändringar 

                                                        
16 Sandén, 2005, s. 183 ff. 
17 David Gaunt, Familjeliv i Norden, Malmö 1983, s. 41 f. 
18 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och Skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. Lund 1997, s. 291. 
19 Marie Lindstedt Cronberg, 1997, s.290 ff.  
20 Inger 2011.  
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grundat sig i. Äktenskapsrätten och äktenskapets upplösning sätts härigenom in i en 

historisk kontext vilket underlättar förståelsen för varför lagarna utvecklats som de 

gjort fram till idag.  

Det verk som dock mest ingående behandlar äktenskapsskillnadsrättens historia i 

Sverige är Ivar Nylanders Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia 

från 1961. Undersökningen börjar med den medeltida kyrkans rättsuppfattning 

beträffande äktenskapets upplösning och inriktar sig sedan på efterföljande 

lagstiftning och föranledda lagförslag ända fram till 1810 års lagändring.
21

  Vi får här 

följa skilsmässorättens utveckling och de bakomliggande diskussioner som förekom 

inom riksdagens ständer. Dessutom avhandlas de extraordinära skäl som låg till grund 

för skilsmässor beviljade genom dispensgivning av Kungl. Maj:t.  

I Rätten och kvinnorna från 1996 lyfter Marja Taussi Sjöberg fram kvinnans 

rättsliga ställning i det tidigmoderna Sverige. I bokens andra del undersöks relationen 

mellan män och kvinnor och dess förändringar genom kvinnans deltagande vid 

tingen. Som bakgrund granskas även utvecklingen av äktenskapet som institution och 

den betydelse den haft för kvinnan som rättssubjekt. Med start i den tidiga medeltida 

äktenskapssynen där trohetsplikt endast var en kvinnlig skyldighet undersöks 

kvinnans legala rättigheter. Senare, under katolicismen, uppstod förhållningsregler 

också för mannen, även om hans äktenskapliga snedsteg inte ansågs påverka 

äktenskapet i lika hög grad som kvinnans gjorde.
22

 I och med protestantismen och den 

lutherska statskyrkans införande ökade dock sedlighetskontrollen i landet. 

Sexualiteten accepterades nu endast inom äktenskapets ramar, såväl för kvinnor som 

män. Sverige kom att få ett av de strängaste kontrollsystemen i Europa, och vid 

häradsrätterna blev nu sedlighetsmålen bland de vanligast förekommande.
23

   

Marja Taussi Sjöberg menar att hennes undersökning visar att människorna så 

småningom anammade protestantismens äktenskapssyn och de normer som denna 

medförde beträffande sexualiteten. Utomäktenskapliga förbindelser slutade inte sällan 

med giftermål, mycket tack vare påtryckningar från omgivningen.
24

 I slutet av 1700-

talet och under 1800-talets lopp märks dock en förändring i förekomsten av 

sedlighetsfall vid rättsinstanserna; kontrollen av familjebildningen började minska i 

                                                        
21 Nylander, 1961. 
22 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna, Atlantis Stockholm 1996, s. 139. 
23 Taussi Sjöberg, 1996 s. 141 f.  
24 Taussi Sjöberg, 1996, s. 151.  
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takt med en ökande sekularisering och större rörlighet i samhället.
25

 Skilsmässorätten 

och lagstiftningen från 1810 kom dock att bestå ända fram till 1915.  

Att skiljas – skilsmässoundersökningar i Sverige och Norden 

Förutom Malin Lennartssons och Annika Sandéns undersökningar av skilsmässomål i 

1600-talets Småland respektive Linköping finns det ännu en historievetenskaplig 

undersökning rörande äktenskapsskillnader i Sverige, nämligen Marja Taussi 

Sjöbergs Skiljas från 1988. Denna undersökning är förlagd till 1800-talet, vilket gör 

att den dessutom omfattas av 1810 års kungliga förordning. I Skiljas undersöks 

trolovningar, äktenskap och skilsmässor i Härnösands stift under 1800-talet. Här är 

det också skilsmässorna som är det centrala studieobjektet till skillnad från ovan 

nämnda undersökningar. Skilsmässan som företeelse diskuteras utifrån olika 

perspektiv. Dels tittar Taussi Sjöberg på vikten av äktenskapet i samhället, ur statens 

och kyrkans perspektiv men även utifrån det äkta parets, dels ur ett tidsperspektiv där 

pågående förändringar i samhällsstrukturen tas hänsyn till.  

1800-talets bondesamhälle var enligt Taussi Sjöberg inte ett ”skilsmässornas 

samhälle”. Skilsmässor var ett urbant fenomen och Härnösands låga skilsmässotal 

förklaras med att stiftet var agrart och glest befolkat. Människorna försörjde sig till 

största delen på jordbruket och stadsinvånarna utgjorde en mycket liten del av den 

homogena befolkningen. Författarens resultat pekar på att de som försörjde sig genom 

jordbruket inte skilde sig lika ofta som andra och hon kommer fram till att ”[…] 

bondesamhällets produktionssätt och därmed förknippade familjemönster således var 

äktenskapsbevarande.”
26

 De traditionella livsvillkoren med starka familjeband, social 

transparens och sinsemellan ekonomiska beroenden bidrog alla till Härnösands låga 

skilsmässostatistik.
27

 

I enlighet med svensk skilsmässostatistik hämtat från SCBs Underdåniga berättelse 

för åren 1851-1855 sökte kvinnan äktenskapsskillnad oftare än mannen. Det var 

mannen som oftare övergav hemmet, begick vanärande brott och var allmänt vållande 

till osämja i förhållandet. Tittar man på Taussi Sjöbergs resultat stämmer dessa 

påståenden också i Härnösands stift.
28

 Kvinnan begick däremot oftare horsbrott än 

mannen, bevisligen, bör dock tilläggas. Dessa mönster visar sig också stämma i delar 

                                                        
25 Taussi Sjöberg, 1996, s. 154. 
26 Taussi Sjöberg, 1988, s. 75. 
27 Taussi Sjöberg, 1988, s. 69. 
28 Taussi Sjöberg, 1988, s. 174 (tabell 4). 
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av övriga Norden. I Hanne Marie Johansens omfattande undersökning av skilsmässor 

i Norge framgår att kvinnan även här oftare var initiativtagare till domstolarnas 

skilsmässofall. Likaså var det oftast mannen som övergav kvinnan.
 

Johansen 

undersöker också skilsmässofallens sociala och geografiska mönster. Av resultaten 

framgår att stadsbor eller invånare från byar i stadens närhet var vanligast 

förekommande i materialet. Flertalet av de människor som sökte skilsmässa i rätterna 

kom från samhällets lägre sociala skikt. 
29

 I Gerda Bonderups undersökning av 

separations- och skilsmässoansökningarna i danska Århus från 1825-1834 

framkommer samma sociala och geografiska mönster. I staden var ansökningarna 

vanligare än på landsbygden. I staden är det bland hantverkare, daglönare, matroser 

och tjänstefolk man finner merparten av ansökningarna, medan det på landsbygden är 

en någorlunda jämn fördelning mellan bönder, lantbrukare och tjänstefolk.
30

   

4. Tidsperiod och undersökningsområde 
 

I denna uppsats kommer skilsmässomål inom Linköpings stift att undersökas. 

Undersökningen omfattar 10 år från 1850-1859, en period som utmärks av en 

tilltagande urbanisering liksom en begynnande industrialisering i landet. Det 

industriella genombrottet har dock ännu inte ägt rum, detta kom först under 1870-, 

respektive 1890-talet då den industriella tillväxten var särskilt stark.
31

 Sveriges norra 

delar nåddes dessutom av industrialiseringen något senare än övriga landet. Då tanken 

är att relatera undersökningens resultat med det rådande forskningsläget, vilket i detta 

fall består av Marja Taussi Sjöbergs undersökning av skilsmässor i Härnösands stift 

under 1800-talet, passar det således bra att förlägga denna undersökning till 1850-talet 

då också Linköpings stift ännu vid denna period utmärks av förindustriella 

förhållanden. I källmaterialet har dessutom noterats att skilsmässomålen sedan 1810 

års lagändring rörande äktenskapsskillnadsrätten så sakteligen börjat öka. Under 

1850-talet finns det sålunda ett förhållandevis gediget underlag att grunda en analys 

på och 111 skilsmässoärenden finns dokumenterade i domkapitlets protokoll under 

denna period.  

                                                        
29 Hanne Marie Johansen, Separasjon och skilsmisse i Norge 1536-1909, Bergen 1996, s. 233.  
30 Gerda Bonderup, ”Skilsmisser i Århus 1645-1900.” Historie, Jyske samlinger udg af Jysk selskab for historie 

16, 1985, s. 505-512. 
31 Lars Nilsson, Öst och väst i Sveriges urbana historia 1800-1900. Försök till en teori om ojämn urbanutveckling. 

Ingår i: Städer i Utveckling, Stockholm 1984, s. 71 
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Valet av Linköpings stift som undersökningsområde lämpar sig dels ur ett 

komparativt perspektiv, dels som ett komplement till rådande forskningsläge. I Taussi 

Sjöbergs bok Skiljas beskrivs såsom tidigare nämnts skilsmässan som ett urbant 

fenomen. Detta och det agrara samhällets äktenskapsbevarande egenskaper anges som 

anledning till varför skilsmässomålen i Härnösand var färre under hela 1800-talet än i 

övriga landet.
32

 Linköpings stift omfattades under den valda tidsperioden av 

Östergötlands län, större delar av Kalmar och Jönköpings län, samt en mindre del av 

Örebro län. Stiftet var, liksom landet i övrigt i huvudsak agrart. Sett till den totala 

folkmängden är Linköpings och Härnösands stift väl jämförbara under denna period.  

År 1855 bodde det drygt 349 000 människor i Linköpings stift, och Härnösands 

stift var inte långt därefter med en befolkning på strax över 303 000. Jämför man dock 

stiftens areal var norrlandsstiftet hela 12 ggr större, människorna i Linköpings stift 

levde således mycket tätare inpå varandra. Dessutom hade Linköpings stift både fler 

och större städer (8 stycken), där Norrköping var störst med en folkmängd på 17 116 

och Vimmerby i Småland utgjorde dess minsta stad med 1559 innevånare.
33

 

Norrlandsstiftet hade visserligen 5 städer, men i stiftets största stad, Härnösand, 

uppgick folkmängden år 1855 endast till 3103. Allt som allt fanns det jämförelsevis 

tre ggr så många människor boende i staden än på landsbygden i Linköpings stift än 

vad det gjorde i Härnösands stift.
34

 Det är dock viktigt att åter poängtera att även om 

urbaniseringstakten i 1850-talets Sverige slog alla tidigare rekord var samhället ännu i 

allra högsta grad agrart. Detta till trots bör skillnaderna avseende stiftens 

befolkningsmässiga fördelning vara tillräckligt stora för att kunna ligga till grund för 

en intressant komparation.  

5. Källor och metod 

Källmaterialet 
 
Före 1734 låg rätten att döma till äktenskapsskillnad hos domkapitlet, kyrkans högsta 

beslutande instans. Denna beslutsrätt flyttades över till den världsliga rätten i och med 

att 1734 års lag infördes i Sverige, och kyrkans roll i skilsmässoprocessen antog 

härefter en i huvudsak medlande karaktär. Men, förutom det kyrkliga 

                                                        
32 Se ovan s. 9. 
33 SCB, Bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS), BISOS A Befolkning 1851-1910 
34 SCB, BISOS A Befolkning 1851-1910 
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förlikningsförfarande som paren fortfarande var tvungna att genomgå innan 

skilsmässa kunde utdömas, låg också skilsmässoprocessens slutgiltiga moment kvar 

hos domkapitlet, nämligen utfärdandet av skiljebrevet.
35

  

Denna undersökning bygger på de protokoll som utfärdades under Linköpings 

domkapitel sammanträden åren 1850-1859. Under dessa möten avhandlades allt från 

undervisningsfrågor till ärenden rörande prästerskapet; tjänstledighet beviljades, och 

ansökningar om nådår från prästänkor sågs över. Här finns också ingående 

protokollsanteckningar om utdragna förlikningsprocesser mellan oeniga makar, som 

från vårt exempel om Isak och Stina Sofia, och även en hel del fall behandlande 

skiljebrevsansökningar.
36

  

I det undersökta källmaterialet finns det totalt 111 fall av beviljade 

skiljebrevsansökningar för den avsedda tidsperioden att grunda denna undersökning 

på. Ärendena är samtliga relativt enhetligt utformade och återgivna av 

protokollföraren. Till att börja med noterades vilken världslig rättsinstans som utdömt 

äktenskapsskillnaden, om beslutet var fattat av rådsturätt, häradsrätt eller Kungl. 

Maj:t. Datum för domsutslaget, liksom det berörda parets namn och (oftast) 

födelsedatum angavs också. I alla fall utom ett finns mannens yrke nedtecknat i 

ärendet; kvinnan däremot titulerades alltid såsom ” hans hustru”. Ärendena avslutas i 

de allra flesta fall med anledningen till äktenskapsskillnaden och endast i tre fall hade 

denna information utelämnats från protokollet.  

Skiljebrevärendenas enhetliga utformning är ur källkritiskt hänseende en positiv 

egenskap. Dels har de skilda protokollförarnas till största del uniforma formulering i 

ärendena förenklat läsandet av 1800-talets vackra men stundtals svårtydda handstil, 

dels ger ärendenas mall-liknande karaktär inget utrymme för utsvävning eller tolkning 

från protokollförarens sida. Källmaterialet utgör således ett bra underlag för en 

undersökning vars resultat till största del grundar sig på kvantitativa iakttagelser. 

Självklart bygger dock resultaten på en kvalitativ analys i sökandet efter tendenser 

och beteendemönster i 1850-talets skilsmässoförfarande. 

 

                                                        
35 Taussi Sjöberg, 1988, s. 47 f.  
36 Det är värt att notera att domkapitlet ibland avslog skiljebrevsansökningarna, något som inträffar i ca 6 % av 

fallen under den undersökta perioden. Oftast pga. att ansökningarna som inskickats till domkapitlet inte var 

fullständiga. Vid två tillfällen berodde det dock på att den för horsbrott dömda makan inte hade betalat utdömda 

böter till kyrkan.   
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Metoden 
 
Så till metoden. Som nämndes ovan lämpar sig källmaterialet väl för en undersökning 

av kvantitativ karaktär. Informationen som framkommer i domkapitlets 

skiljebrevärenden kommer att kategoriseras i enlighet med de tre övergripande 

frågeställningarna: Varför skiljde man sig? Var skiljde man sig? Vilka skiljde sig? I 

det första fallet är det 1810 års lag godkända skilsmässogrunder som ligger till grund 

för kategoriseringen: hor, egenvilligt övergivande, galenskap, fängelse, och 

stämpling. Liksom de orsaker som beviljades av Kungl. Maj:t: vanfrejdande brott 

oenighet och slutligen slöseri af dryckenskap. 
37

 I det andra fallet, är det de världsliga 

rättsinstanserna som fått utgöra kategorier, således häradsrätter och rådsturätter.
38

 

De skilsmässomål som beviljats från Kungl. Maj:t har hamnat i en särskild kategori.  

Så här långt har kategoriseringen av källmaterialets innehåll framstått som tämligen 

okomplicerad.  

I tredje och sista fallet, rörande frågan Vem skiljde sig? har ett försök till social 

kategorisering gjorts utifrån männens angivna yrken. Att definiera sociala grupper i 

historien är däremot inte helt okomplicerat, något som Carl Göran Andræs tar upp till 

diskussion i artikeln Ett socialhistoriens dilemma. Själva dilemmat, menar Andræs, 

består i den sociala klassificeringens mångfacetterade karaktär, och de teoretiska och 

metodiska problem som forskaren måste ta hänsyn till, t ex hur de berörda aktörerna 

själva uppfattade sig gentemot omgivningen, eller hur omgivningen, och i vårt fall 

protokollskrivaren, uppfattade själva aktörerna. 
39

 Jan Sundin för i sin undersökning 

om brott och rättskipning i Sverige mellan 1600-1840 en diskussion i frågan. Han 

menar bland annat att det inte är helt fel att låta källmaterialets egen titulering få råda 

avseende yrkeskategorisering, något som också tagits fasta på i denna undersökning.
40

 

För att i någon mån underlätta överskådligheten har dock vissa yrken fått samsas i en 

och samma kategori. Exempelvis ingår både snickare, kopparslagare m.fl. inom 

kategorin hantverkare.  

                                                        
37 Inga ärenden förekommer i materialet som denna kategorisering inte omfattas av, vid tre fall har man dock av 

någon anledning inte angivit någon anledning alls. Orsakskategoriernas innebörd kommer att närmare förklaras i 

nästkommande kapitel. 
38 I den andra kategorin ingår också Linköpings stads kämnärsrätt. 
39  Carl Göran Andræ, ”Ett socialhistoriens dilemma. Några försök till att definiera sociala grupper och klasser i 

svensk historia.” Historisk tidskrift (Stockholm) 1978, s. 3. 
40 Jan Sundin, För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600-1840, Institutet för rättshistorisk 

forskning 1992, s.27 ff. 
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Men, för att lättare kunna analysera vilka sociala samhällsskikt som finns 

representerat i materialet och därigenom närma sig svaret på frågan inom vilken 

social hierarki äktenskapsskillnader vanligen förekom, krävs det också en vidare 

indelning. Även här har jag tagit inspiration av Jan Sundins ovan nämnda 

undersökning och kategoriseringen beträffande yrken och sociala skikt har således 

organiserats enligt följande tre grupper omfattande både invånare i städerna och på 

landsbygden: 

1)  Ståndspersoner: friherrar och högre tjänstemän 

2) Besuttna samt borgerskap och lägre tjänstemän: bönder/hemmansägare, 

hemmansbrukare, hantverkare, och lägre tjänstemän 

3) Samtliga obesuttna grupper: soldater, sjömän, torpare, drängar och 

arbetskarlar, samt inhysesmän och straffade 

Avgränsningar 
 
Förutom ärendena rörande upplösta laga äktenskap finns i källmaterialet också 

skiljebrevärenden omfattande så kallade ”ofullkomnade äktenskap”, med andra ord 

trolovningar. Ångrade man sin trolovning fordrades paren även i dessa fall genomgå 

en viss skilsmässoprocedur, beroende på hur pass intima paren varit under 

trolovningen. Av den världsliga lagstiftningen sågs trolovningen vara rättsligt 

bindande i de fall paret haft samlag eller fått gemensamma barn, något som först 

ändrades i 1900-talets början. 
41

 Hade paret däremot inte haft samlag räckte det med 

ett brev till domkapitlet med begäran om skiljebrev.  

Av arbetsekonomiska och praktiska skäl har skiljebrevärendena i denna 

undersökning begränsats till att omfatta äktenskap som lagligen ingåtts. 

Skiljebrevärendena rörande skilda trolovade par är jämförelsevis innehållsfattiga. 

Sällan under den angivna tidperioden innehåller dessa ärenden uppgifter om varför 

det trolovade paret ville skiljas. Likaså var ofta uppgifterna om själva paret i fråga 

ofullständiga, varför det bedömts att dessa inte skulle tillföra något med tanke på 

undersökningens övergripande syfte. Här kan också ett definitionsförtydligande vara 

på sin plats. Begreppen skilsmässa, äktenskapsskillnad och skillnad i äktenskap 

kommer samtliga att användas med likvärdig innebörd. Alla tre uttryck avser upplösta 

laga äktenskap och inte i något fall frånskilda trolovade par.  

                                                        
41 Taussi Sjöberg, 1988, s. 56 f. 
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6. Varför skiljde man sig? 
 

Detta kapitel behandlar vilka orsaker som låg bakom skilsmässorna i Linköpings stift 

under 1850-talet. Med ”orsaker” menas i detta fall de skäl som låg till grund för 

skilsmässorna ur ett legalt perspektiv. När ett par skiljdes till följd av exempelvis 

egenvilligt övergivande eller oenighet fanns det med all sannolikhet ytterligare skäl 

som låg bakom övergivandet eller missämjan. I uppsatsen avses dock de skäl som är 

angivet av paret i skiljebrevsansökningarna, med andra ord de skäl som underrätterna, 

hovrätterna eller Kungl. Maj:t dömde efter.  

Vilka orsaker är det då som finns representerat i källmaterialet? På vilka grunder 

skiljde man sig i Linköpings stift under 1800-talets mitt? Och till följd av vilka 

orsaker vände sig paren till Kungl. Maj:t för att genom dispens få skilja sig trots att 

lagen egentligen inte tillät det? I tabellen nedan redovisas de orsaker som varit 

grundande för skilsmässorna i Linköpings stift under den undersökta perioden. 

Resultaten redovisas fördelat på vem av makarna som bedömdes vara vållande till 

äktenskapsskillnaden. 

 

Tabell 1. Upplösta laga äktenskap i Linköpings stift 1850-1859. Fördelade på 

orsak till äktenskapsskillnaden och vem som var vållande till den. 

 

Kön/ 

Orsak 

Mannen Kvinnan Total 

Horsbrott 22 25 47 

Egenvilligt 

övergivande 
27 12 39 

Fängelsestraff 4 - 4 

Galenskap 0 2 2 

Stämpling 0 0 0 

Vanfrejdande Brott 6 3 9 

Slöseri, dryckenskap 

och våldsamt 

sinnelag 

1 - 1 

Oenighet i 

äktenskapet 
N/A N/A 6 

Ingen Anledning N/A N/A 3 

    

Total 60 42 111 
Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 
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Som framgått tidigare i uppsatsen fastslogs horsbrott och egenvilligt övergivande 

som godkända skilsmässogrunder alltsedan 1571 års kyrkoordning. Av tabell 1 att 

döma var de ännu vid 1800-talets mitt de i särklass vanligast förekommande 

orsakerna till äktenskapsskillnader i Linköpings stift. 86 av 111 fall förekommer inom 

dessa kategorier, hela 77 %. Det kan således passa bra att börja med en närmare 

analys av just dessa fall. 

Horsbrott och egenvilligt övergivande 
 
Horsbrottet, eller hor som det oftast kallats i källmaterialet, ansågs vara ett allvarligt 

brott mot det av Gud instiftade äktenskapet. Sexualiteten hörde hemma inom 

äktenskapets ramar och all annan utövning sågs som ett brott mot sedligheten. Den 

inomäktenskapliga sexualiteten var däremot absolut påbjuden, en union som båda 

hade rätt till och hade en sammanförande verkan. Enligt Malin Lennartsson sågs 

otroheten som ett ”[…] högst konkret brott mot äktenskapet och makarnas enhet.”, 

vilket också kan förklara samhällets stränga påbud.
42

  

Den utomäktenskapliga sexualiteten kunde ta sig tre uttryck, lönskaläge, enkelt hor 

eller dubbelt hor. I det första fallet var ingen av parterna gifta, och även om detta 

sedlighetsbrott sågs på med nog så allvarliga ögon faller det utanför denna 

undersöknings ramar. Enkelt hor däremot, innebar att en av makarna i äktenskapet 

begått äktenskapsbrott med en ogift partner. Vid dubbelt hor var båda parterna inom 

den utomäktenskapliga relationen gifta på var sitt håll. Både enkelt och dubbelt hor 

straffades ytterst strängt inom rättsväsendet och i och med 1734 års lag var enkelt hor 

belagt med höga böter medan dubbelt hor bestraffades med döden. Dödsstraffen som 

utdömdes av underrätterna omvandlades dock oftast till höga böter eller kroppsstraff 

av hovrätterna.
43

  

Egenvilligt övergivande ansågs liksom horsbrottet alltsedan 1571 års kyrkoordning 

vara en accepterad orsak till äktenskapsskillnad och innebar att den ena makan 

övergivit den andra, utan skäl och avsikt att någonsin återvända. Ivar Nylander menar 

att skilsmässa blev tillåtet vid egenvilligt övergivande redan under 1600-talet för att 

överheten ville råda bot på de sociala och ekonomiska problem som uppstod när 

mannen var den övergivande parten. När denne övergav hemmet lämnades ofta den 

                                                        
42 Lennartsson 1999, s. 322. 
43 Taussi Sjöberg 1988, s. 49. 
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kvarblivande familjen kvar utan försörjningsmöjligheter.
44

 I och med 1734 års lag 

stadgades dock att hustrun fick bruka sig av den egendom mannen lämnat, såtillvida 

att hon förblev ogift.
45

  

För att rätten skulle döma till egenvilligt övergivande räckte det inte med att ”fly” 

till nästa by, socken eller härad. Ifall den övergivna maken hade kännedom om var 

den andra befann sig skulle stämning ske så att en förlikningsprocess kunde fullföljas. 

Om den övergivande parten däremot begivit sig utanför landets gränser, och gjort så 

av ondska och motvilja till sin äkta hälft, då förelåg goda skäl för skilsmässa genom 

egenvilligt övergivande. Efterlysning av den bortlupne parten skedde dock alltid först, 

och hade ett år förflutit utan resultat beviljades skilsmässa av rätten.
46

 

I det undersökta källmaterialet framgår att hor och egenvilligt övergivande är de 

absolut vanligaste skilsmässoorsakerna i Linköpings stift under 1850-talet. 

Horsbrottet visar på en förhållandevis jämn fördelning mellan könen; 22 män och 25 

kvinnor dömda för hor återfinns i källorna. Kvinnorna var de som oftast bevisligen 

begått hor i äktenskapet, även om männen i detta fall inte låg långt efter.
47

 Detta 

stämmer i stort med svensk statistik från denna period, liksom med Taussi Sjöbergs 

resultat från 1800-talets Härnösand, även om skillnaderna mellan könen i dessa fall 

visar på större variation. 
48

 Resultaten beträffande egenvilligt övergivande visar dock 

på större variationer mellan könen också i Linköpings stift. Här är det mer än dubbelt 

så många män som övergivit sin hustru än vad det är kvinnor som övergivit sina män. 

Dessa förhållanden ligger närmare den svenska statistiken än vad resultaten 

beträffande horsbrotten gör.  

Det som är mest påfallande med resultaten beträffande horsbrott och egenvilligt 

övergivande är att de ännu vid 1800-talets mitt utgör den i särklass övervägande delen 

av orsakerna som låg till grund för äktenskapsskillnad. Detta trots att fler 

skilsmässogrunder nu lagligen var godkända. Alltsedan 1810 hade ytterligare tre 

orsaker lagts till underrätternas befogenheter vid utdömandet av äktenskapsskillnad. 

Dessutom hade det stadgats att Kungl. Maj:t vid särskilt beaktansvärda 

omständigheter kunde bevilja skilsmässa genom dispens.
49

 Vad dessa nya 

                                                        
44 Nylander 1961, s.14. 
45 Taussi Sjöberg 1988, s. 50 
46 Nylander 1961, s. 45-65 
47 Något att ha i åtanke är att det i kvinnans fall kunde resultera i graviditet, en bevisbörda som var svår att 

förneka. 
48 Taussi Sjöberg 1988, tabell 3 och 4, s. 172 ff.  
49 Nylander 1961, s. 202. 
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skilsmässogrunder och särskilda omständigheter bestod i kommer att närmare 

redogöras för härnäst.  

Orsaker stadgade efter 1810 års kungl. förordning 
 
Den 27 april 1810 antogs den Kungliga förordning som hade för avsikt att utöka 

domstolarnas befogenheter att döma till skilsmässa. Ytterligare tre skäl godkändes nu 

som lagliga skilsmässogrunder: fängelsestraff på livstid, galenskap och stämpling mot 

den andre makens liv. 
50

 

Till första orsaken, fängelsestraff på livstid, räknades också landsförvisning, som 

även denna skulle vara utdömd på livstid. Om det dock kunde bevisas att den yrkande 

maken på något vis varit inblandad i eller vållande till brottet nekades 

äktenskapsskillnaden. När galenskap låg till grund för skilsmässoansökan gällde det 

att kunna uppvisa säkra bevis i form av läkares intyg på att sjukdomen oavbrutet 

fortskridit under minst tre år.
51

 Intyget skulle dessutom uppge att inget hopp om 

tillfrisknande var i sikte. Stämpling, eller försåt mot makes liv, gällde endast i de fall 

som makarna efter den brottsliges bestraffning fortsatte att leva åtskilt. Hade de 

däremot åter flyttat samman och haft samlag gällde inte stämplingen som 

skilsmässogrund längre, såtillvida att det inte hände igen och proceduren 

återupprepade sig. 
52

 

Som framgår av tabell 1 var det ytterst ovanligt i Linköpings stift att söka 

äktenskapsskillnad som grundade sig på fängelse, galenskap och stämpling under 

1850-talet. I det sista fallet till och med obefintligt. Av de 111 äkta par som beviljades 

skiljebrev under denna period berodde 4 stycken på att mannen satt i fängelse på 

livstid och 2 stycken pga. att kvinnan bedömts vara galen. I sista fallet uppvisar 

Härnösands stift exakt samma siffror, dock redovisas inga skilsmässor pga. 

fängelsestraff i det norrländska stiftet, och detta för hela århundradet.
53

 

Könsfördelningen var däremot lika i båda avseendena och stämpling som 

skilsmässogrund förekom inte heller i något av områdena. Det är svårt att göra 

allmänna bedömningar baserade på så låga siffror, dock kan det konstateras att det var 

                                                        
50 Nylander 1961, s. 201. 
51 Ingen medicinsk definition på vad galenskap innebar eller omfattades av har påträffats i den refererade 

litteraturen. 
52 Nylander 1961, s. 212 f.  
53 Taussi Sjöberg 1988, tabell 4, s. 174. 
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synnerligen ovanligt med äktenskapsskillnad grundade på de sedan 1810 tre 

nytillkomna orsakerna, i såväl Linköpings som Härnösands stift.
54

  

Särskilda orsaker beviljade av Kungl. Maj:t 
 
Vid tillfälle då skilsmässa önskades utan att laglig orsak förelåg gick det att vända sig 

till Kungl. Maj:t. Kunglig dispensgivning beträffande skilsmässor hade förekommit 

sedan tidigare. Man valde dock nu att även befästa det i 1810 års förordning för att 

uppmärksamma att möjligheten fanns.
55

 Att söka äktenskapsskillnad hos Kungl. Maj:t 

var således ett verkligt alternativ och i författningen specificerades tre anledningar: 

vanfrejdande brott, slöseri, dryckenskap och våldsamt sinnelag och oenighet i 

äktenskapet. Det gick att söka dispens också av andra skäl även om dessa inte 

specifikt angavs i förordningen. Inte heller var det garanterat att dispensen beviljades, 

detta var upp till Kungl. Maj:t att bedöma.
56

  

I det undersökta källmaterialet har påträffats 16 fall av äktenskapsskillnad beviljat 

genom Kungl. Maj:ts dispensgivande, 9 av dessa tillhör kategorin vanfrejdande brott, 

eller med andra ord vanärande brott. Hedern och äran var under 

undersökningsperioden fortfarande, liksom det varit i det medeltida och det 

tidigmoderna samhället, en konkret resurs för människan i hennes interaktion med 

omgivningen. Historikern Björn Furuhagen menar att hedern hade en fundamental 

betydelse för individen och de täta miljöer som den vistades i socialt. 
57

 Att ha blivit 

dömd för vanärande brott där hedern således gått förlorad påverkade inte bara själva 

brottslingen utan även dem i hans närmaste omgivning, och redan under 1790-talet 

har två fall av skilsmässa pga. utdömd ärelöshet noterats i Sverige.
58

  

I 1810 års förordning förklarades vanfrejdande brott vara brott som bestraffats med 

spöstraff, men omfattade i praktiken även fängelsestraff på bestämda år. 
59

 Enligt 

Taussi Sjöberg var även denna brottskategori en i huvudsak manlig företeelse, vilket 

också bekräftas av resultaten från Linköpings stift där 6 av de 9 förövarna var män. I 

Härnösand var det dock endast ett fall av vanfrejdande brott som ledde till skilsmässa 

under 1850-talet.
60

 

                                                        
54 Taussi Sjöberg 1988, tabell 4, s. 174. 
55 Nylander 1961, s. 202. 
56 Nylander 1961, s. 213. 
57 Björn Furuhagen, Berusade bönder och bråkiga båtsmän. Social kontroll vid sockenstämmor och ting under 

1700-talet. Brutus Östlings förlag Symposion 1996, s. 166. 
58 Nylander 1961, s. 214. 
59Nylander 1961, s. 214. 
60 Taussi Sjöberg 1988, tabell 4, s. 174. 
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I fallet slöseri, dryckenskap och våldsamt sinnelag skulle enligt förordningens 

formulering samtliga tre brister råda samtidigt. Att dessa tre ofta kunde sammanfalla i 

verkligheten var inte heller alldeles ovanligt, vilket Nylander också påpekar. Han 

visar dock på att dispens trots detta kunde ges ifall endast ett eller ett par av skälen 

förelåg.
61

 I denna undersökning är det slöseri och dryckenskap på mannens part som 

ligger till grund för det enda skilsmässoärende som faller in under den här 

orsakskategorin.
62

 Marja Taussi Sjöberg redovisar däremot inga skilsmässor som 

grundar sig på den här orsaken, varken under 1850-talet eller för århundradet i 

övrigt.
63

  

Den sista kategorin i vår tabell, om vi bortser från de tre fall där ingen anledning 

gavs, rör äktenskapsskillnader beviljade vid oenighet eller osämja i äktenskapet. 

Oenighet avsågs när bråk och osämja, rotat i makarnas stridiga lynne, slutligen 

resulterade i motvilja och hat, och alla försök till förlikning misslyckats.
64

  Såsom 

framgår i tabell 1 beviljades skilsmässa pga. oenighet vid 6 tillfällen i Linköpings 

stift. Taussi Sjöberg redovisar samma resultat från Härnösands stift, 6 stycken.  

Vid en jämförelse mellan Linköpings och Härnösands stift förekommer såväl 

likheter som olikheter. Bland likheterna är det främst skilsmässogrundernas 

könsfördelning som sammanfaller. Det enda undantaget här gäller kategorin 

horsbrott; det var fler kvinnor än män som åberopade hor som skilsmässogrund i 

Härnösands stift under 1850-talet.
65

 Detta verkar dock vara ett undantag i dubbel 

bemärkelse då det under samtliga övriga årtionden råder motsatt förhållande. Ännu en 

likhet mellan stiften är koncentrationen av äktenskapsskillnader grundade på hor och 

egenvilligt övergivande. Trots att ytterligare tre skäl tillkommit sedan år 1810 är det, 

som tidigare påpekats, övervägande de ”gamla” orsakerna som väger tyngst.  

Den absolut största skillnaden som går att finna mellan stiften gör sig märkbar vid 

jämförelse av det totala antalet genomförda skilsmässor i relation till folkmängden. I 

Härnösands stift upplöstes 27 laga äktenskap under 1850-talet, i Linköping stift 111. 

Visserligen har Linköpings stift en ca 15 % större folkmängd, men det förefaller vara 

en otillfredsställande förklaring till varför 4 ggr så många par skilde sig där. Som 

tidigare nämnts påtalar Taussi Sjöberg att Norrlands låga skilsmässostatistik beror på 

                                                        
61 Nylander 1961, s.215. 
62 VaLa, Domkapitlets i Linköping arkiv, Protokoll A I a, 1850-1853, 12 juni 1850.  
63 Taussi Sjöberg 1988, s. 174. 
64 Nylander 1961, s.215 
65 För följande resultat i Härnösands stift se Taussi Sjöberg 1988, tabell 4, s. 174.  
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dess agrara förhållanden, liksom bondesamhällets äktenskapsbevarande beskaffenhet. 

I nästa kapitel kommer skilsmässans frekvens fördelat mellan landsbygd och stad att 

undersökas, vilket kanske kan ge ett närmare svar i frågan.  

7. Var skiljde man sig?  
 

Detta kapitel kommer att behandla den del av undersökningen som omfattar 

äktenskapsskillnadernas geografiska och rättsliga aspekter. Av de undersökta 

protokollen framgår att skilsmässodomarna utdelats av såväl landsbygdens 

häradsrätter som av rådsturätterna i stiftets städer. Vissa fall hade också beviljats 

genom Kungl. Maj:ts dispensgivning. Hur ser då ärendenas fördelning ut mellan dessa 

rättsinstanser? Och beviljades skilsmässorna enligt lagstiftningen, eller går det att 

skönja skillnader mellan denna och rättspraxis? Hur ser förhållandena ut vid en 

jämförelse mellan stad och landsbygd, och kan man se några tendenser beträffande 

skilsmässornas bakomliggande orsaker och det område som ärendena härstammar 

från?  

De dömande rättsinstanserna 
 
Alltsedan 1734 låg makten till att döma i äktenskapsärenden hos den världsliga rätten, 

närmare bestämt underrätterna. För dem som ville ansöka om skilsmässa på 

landsbygden var det till häradsrätterna man vände sig, i staden var det rådsturätterna 

som rådde. Sedan fanns det, som förklarades i föregående kapitel, även möjlighet att 

vända sig till Kungl. Maj:t när önskan om skilsmässa fanns, även om de lagliga 

grunderna saknades. I tabell 2 nedan redovisas fördelningen mellan dessa dömande 

instanser.  
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Tabell 2. Antalet upplösta laga äktenskap i Linköpings stift 1850-1859 fördelade 

på dömande instans. 

 

Rättsinstans/ 

Orsak 

Häradsrätt Rådsturätt Kungl. Maj:t 

Horsbrott 33 10 4 

Egenvilligt 

övergivande 
32 7 - 

Fängelsestraff - - 4 

Galenskap 2 - - 

Stämpling - - - 

Vanfrejdande Brott 1 - 8 

Slöseri, dryckenskap 

och våldsamt 

sinnelag 

- - 1 

Oenighet i 

äktenskapet 
- - 6 

Ingen Anledning 1 - 2 

    

Total 69 17 25 
Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 

 

Av tabell 2 framgår det att domarna som Linköpings domkapitel främst baserat 

beviljanden av skiljebrev på härstammar från landsbygden; hela 62 % av 

äktenskapsskillnaderna i stiftet har beviljats av häradsrätterna, 23 % har beviljats av 

Kungl. Maj:t och endast 15 % av rådsturätterna i stiftets städer.  

Häradsrätterna i Linköpings stift beviljade äktenskapsskillnad till följd av 

horsbrott i 33 fall av 69. Skilsmässa pga. egenvilligt övergivande utdömdes 32 gånger 

under den undersökta tidsperioden och 12 av makarna, som av skilda anledningar 

övergav sina hushåll, var kvinnor. Beträffande horsbrottens könsfördelning råder 

motsatt förhållande; här var det 13 män och 20 kvinnor som var vållande till 

äktenskapsskillnaderna. De två fall av skilsmässa pga. galenskap återfinns också i 

häraderna, liksom ett av de fall där skilsmässoorsaken av någon anledning utelämnats 

från protokollet. Så långt är det inget av resultaten som står ut nämnvärt. I ett fall har 

dock häradsrätterna beviljat skilsmässa av en orsak som i normala fall var förbehållet 

Kungl. Maj:ts dispensgivning. I juni 1856 hade Södra Wedbo häradsrätt dömt till 

äktenskapsskillnad mellan drängen Gustaf Jonsson och hans hustru Anna Lena 

Svensdotter ”[…] i anseende till vanfrejdande brott å hustruns sida”. 
66

 Ca ett och ett 

halvt år senare, i november 1857, beviljade domkapitlet makarnas skiljebrevsansökan. 

                                                        
66 VaLa, Domkapitlets i Linköping arkiv, Protokoll A I a, 1856-1859, 25 november 1857, § 10.  



 25 

Här frångick alltså häradsrätten lagstiftningen och valde att döma till skillnad fast 

laglig grund saknades.  

Av de 17 äktenskapsskillnader som rådsturätterna i Linköpings stift beviljade 

förekommer däremot inga domar utanför lagens gränser. Här är det 7 fall av 

egenvilligt övergivande, samtliga fall rör män som övergivit hemmet, och 10 fall av 

horsbrott med en jämnare fördelning av 6 män och 4 kvinnor.  

Tittar vi närmare på skilsmässorna beviljade av Kungl. Maj:t framkommer några 

ärenden som särskilt urskiljer sig. 9 av de 25 äktenskapsskillnader tillhörande denna 

kategori har utdömts pga. orsaker som vanligtvis tillhör underrätternas befogenheter. 

Skilsmässa har genom dispens beviljats i 4 fall av horsbrott och 4 fall av 

fängelsestraff. De 4 fall av fängelsestraff kan förklaras med att det inte var fråga om 

livstids fängelse. Det fanns nämligen tillfällen då Kungl. Maj:t dömde till 

äktenskapsskillnad då någon av makarna dömts till fängelsestraff som varade under 

åtminstone 2 års tid.
67

 Vid första anblicken förefaller horsbrotten vara svårare att 

förklara, särskilt med tanke på att underrätterna haft dömanderätt i dessa frågor 

alltsedan Sveriges rikes lags införande 1734. Vid en närmare undersökning av 

protokollet blir det dock tydligt att Kungl. Maj:t inte var den första instansen man 

vänt sig till. När inhysesmannen Johannes ville skiljas från hustrun Maja Greta som 

varit honom otrogen, vände han sig först till häradsrätten. Denna ansåg sig dock inte 

kunna döma i ärendet och det skickades vidare till Göta hovrätt. Men även här såg 

man sig nödd att vidarebefordra fallet till högre instans och den 12 maj 1852 beviljade 

Kungl. Maj:t Isaks önskan om äktenskapsskillnad.
68

  

Bevisningskraven för horsbrotten var omfattande. Den förfördelade parten, i detta 

fall Johannes, var tvungen att med vittne kunna bevisa makens horsbrott.
69

 Förelåg 

det tveksamheter skickades fallet vidare till högre rättsinstans. Enligt Ivar Nylander 

var det alltsedan 1600-talet brukligt att vända sig till Kungl. Maj:t när domstolarna 

pga. bristande bevisning inte kunde döma i horsbrott och han menar att exempel på 

detta finns även i den fortsatta rättsutvecklingen.
70

 Något som framkommer även i 

denna undersökning. 

De äktenskapsskillnader orsakade av dryckenskap och oenighet har däremot 

samtliga beviljats genom Kungl. Maj:ts dispensgivning. Dessa utgör tillsammans 26 

                                                        
67 Nylander 1961, s. 214.  
68 VaLa, Domkapitlets i Linköping arkiv, Protokoll A I a, 1850-1853, 12 maj 1852, § 17 
69 Taussi Sjöberg 1988, s. 48. 
70 Nylander 1961, s. 135. 
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% av fallen. Den i Linköpings stift vanligaste orsaken som ligger till grund för Kungl. 

Maj:ts dispensgivning är vanfrejdande brott. Av de 8 fall som framgår av tabell 2 är 

det 6 stycken män och två kvinnor som gjort sig skyldiga till brott som hamnar inom 

denna kategori.  

Lagstiftning kontra rättspraxis 
 
I vilken grad följde då den ovan redovisade rättspraxisen lagstiftningen? Och hur såg 

fördelningen ut mellan stiftets städer och dess agrara områden?  

I Malin Lennartssons undersökning av Växjö domkapitels skilsmässoärenden 

under 1600-talet framgår det att domkapitlet inte helt motsatte sig att bevilja 

skilsmässor även i fall då den kyrkliga lagstiftningen inte föreskrev det.
71

 Av denna 

undersökning framgår det däremot att äktenskapsskillnaderna beviljats i huvudsak på 

lagliga grunder av den världsliga rätten i Linköpings stift under 1850-talet.
72

 Endast i 

ett fall har en underrätt frångått lagstiftningen och utdömt skilsmässa till följd av 

vanärande brott. Visserligen beviljades också 16 äktenskapsskillnader av Kungl. 

Maj:t, vilka rent tekniskt berodde på orsaker utanför lagens råmärken. Men, dessa 

hade också godkänts genom kungligt dispensgivande. Det var således inte 

underrättens domstolar och tingsmän som här valde att bevilja äktenskapsskillnader 

utanför lagen, något som den kyrkliga domstolen enligt Lennartssons resultat däremot 

hade gjort vid flera tillfällen. 

Man skulle alltså kunna påstå att det rådde större konsensus mellan lagstiftning och 

rättspraxis i 1850-talets Östergötland än vad det gjorde i 1600-talets Småland. 

Samtidigt bör man ta i beaktande att äktenskapsskillnad genom dispensgivning var ett 

reellare alternativ i 1800-talets samhälle, ett alternativ som sedan 1810 års kungliga 

förordning dessutom fanns omnämnd i lagen. En möjlig anledning till att de världsliga 

underrätterna följde äktenskapslagstiftningen mer bokstavstroget var kanske således 

att det för de övriga fallen fanns ett annat alternativ. 1810 års förordning hade i 

egentlig mening redan anpassat lagen efter rättspraxis. Fängelsestraff, galenskap och 

stämpling som tidigare legat till grund för dispensärenden hade nu tillfallit 

underrätterna, även om dessa orsaker, som framgått i kapitel 6, ytterst sällan låg till 

grund för äktenskapsskillnaderna i såväl Linköpings som Härnösands stift. 

 

                                                        
71 Se ovan s. 6. 
72 Undantaget tre fall där anledning ej angivits i protokollet 
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Skilsmässor fördelade över stad och landsbygd 
 
Enligt rådande forskningsläge är skilsmässan ett urbant fenomen. För att undersöka 

hur det förhåller sig i Linköpings stift under 1850-talet har samtliga 

skilsmässoärenden kategoriserats utifrån ärendenas härstamning. De skilsmässofall 

som avgjorts på häradsrätterna tillhör kategorin landsbygd, liksom fallen där 

rådsturätterna utdömt äktenskapsskillnad har kategoriserats som stad. I de 25 fall som 

beviljats av Kungl. Maj:t har mannens yrke och/eller den i protokollet nämnda bygden 

fått råda vid kategoriseringen. 7 av dessa gick dock inte att placera in. I tabell 3 nedan 

visas antalet skilsmässoärenden fördelade över stad och landsbygd.  

 

Tabell 3. Antalet upplösta laga äktenskap i Linköpings stift 1850-59 fördelade på 

ärendets härstamning och orsaker till skilsmässan. 

 

Var/ 

Orsak 

Landsbygd Stad Okänd ort 

Horsbrott 37 10 - 

Egenvilligt 

övergivande 
32 7 - 

Fängelsestraff 3 - 1 

Galenskap 2 - - 

Stämpling - - - 

Vanfrejdande Brott 4 2 3 

Slöseri, dryckenskap 

och våldsamt 

sinnelag 

- - 1 

Oenighet i 

äktenskapet 
4 1 1 

Ingen Anledning 2 - 1 

    

Total 84 20 7 
Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 

 

Vid första anblicken ser det ut som om äktenskapsskillnad var ett vanligare 

fenomen på landsbygden, alltså tvärtemot det som Marja Taussi Sjöberg kommer 

fram till i sin undersökning.
73

 Hela 75 % av skilsmässofallen i Linköpings stift under 

den undersökta perioden kommer därifrån. Siffrorna blir dock missvisande om de inte 

relateras till folkmängden i respektive område, och som framgått av diskussionen i 

kapitel 4 var skillnaden markant med 36 371 boende i städerna och 313 423 ute i 

häraderna. I tabell 4 nedan redovisas de 104 ärendena fördelade på stad och 

                                                        
73 Taussi Sjöberg 1988, s. 68 f.  
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landsbygd i förhållande till folkmängd. I tabellens tredje kolumn är relationen 

ytterligare förtydligad med ett jämförelseindex. 

 

Tabell 4. Antalet upplösta laga äktenskap i Linköpings stift 1850-59 i förhållande 

till folkmängd och orsaker.  

 

Var/ 

Orsak 

Landsbygd* Stad** Jämförelseindex 

*** 

Horsbrott 11,8 27,5 2,3 

Egenvilligt 

övergivande 
10,2 19,2 1,9 

Fängelsestraff 0,95 - 0 

Galenskap 0,63 - 0 

Vanfrejdande Brott 1,3 5,5 4,23 

Oenighet i 

äktenskapet 
1,3 2,7 2,1 

Ingen Anledning 0,63 - 0 

    

Antalet skilsmässor 

/100 000 inv. 
26,8 54,9 2 

Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 

OBS! Uträkningen är baserad på en faktor av 100 000 (bland 100 000 människor i staden har 27,5 skilsmässor 

orsakats av horsbrott)  

* 313 423 landsbygdsbor 

** 36 371 stadsbor 

*** Ration stad/landsbygd 

 

Den största skillnaden mellan stad och landsbygd förekommer inom kategorin 

vanfrejdande brott. Enligt jämförelseindex är det mer än 4 ggr så vanligt med 

skilsmässa i staden till följd av brott som föranlett spöstraff eller annan skymflig 

bestraffning under undersökningsperioden. Det är dock viktigt att påpeka att antalet 

fall som dessa uträkningar baseras på är väldigt låga. En liten ökning i endera 

kolumnen inom denna kategori ger stora utslag i ration. Detsamma gäller 

skilsmässoorsaken oenighet i äktenskapet där jämförelseindex hamnar på 2,1. Det var 

alltså dubbelt så vanligt att man skilde sig pga. missämja i städerna än i övriga stiftet.  

Tillförlitligare resultat återfinns i kategorierna horsbrott och egenvilligt 

övergivande som båda grundar sig på ett större underlag. I det senare fallet var det 

nästintill dubbelt så vanligt att man övergav sin äkta hälft i staden än på landsbygden, 

åtminstone så att det resulterade i skilsmässa. I första fallet, äktenskapsskillnad till 

följd av horsbrott, står städerna för en ännu större del av den totala ärendemängden 

med ett jämförelseindex på 2,3.  
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Städerna i Linköpings stift följer de tidigare redovisade tendenserna som pekar på 

att männen i högre grad var vållande till skilsmässa, mestadels genom att överge 

hemmet i syfte att aldrig mer återvända. Men städernas män bedömdes även oftare 

vara vållande till skilsmässa pga. horsbrott, vilket däremot avviker från den allmänna 

trenden, såväl i förhållande till stiftet som till Sverige i övrigt.
74

 Ser man det ur ett 

annat perspektiv, inte så mycket utifrån mannens bedömda vållande som utifrån det 

faktum att kvinnan faktiskt aktivt sökte skilsmässa, kanske stadens socioekonomiska 

miljö kan utgöra en förklaring till den omvända tendensen? 

I Familjeliv i Norden påtalar David Gaunt att försörjningsmöjligheterna för 

frånskilda personer var små i det agrara samhället. De alternativ som huvudsakligen 

stod till buds var omgifte eller att ta tjänst som piga.
75

 Tar man dessutom hänsyn till 

samhällets äktenskapssyn och kyrkans ihärdiga förlikningsprocess var det kanske 

enklast och tryggast för landsbygdens kvinnor att stanna kvar i äktenskapet. I stiftets 

städer förekom det fler försörjningsalternativ för kvinnorna, t ex inom textilindustrin i 

Norrköping.
76

 Sedan 1846 hade dessutom en liberalisering av näringslagstiftningen 

öppnat fler möjligheter för kvinnorna, t ex att bedriva handel med tobaksvaror, 

klädesmakeri mm. Även arbete inom byggsektorn var ett alternativ för stadens 

kvinnor, här fanns det möjlighet att arbeta som mursmäcka och taktäckerska.
77

  

Av den sista raden i tabell 4 som visar relationen mellan totala antalet skilsmässor 

mellan stad och landsbygd framgår det att det generellt sett var dubbelt så vanligt med 

skilsmässor i stiftets städer som ute i häraderna. Undersökningens resultat 

understödjer således Taussi Sjöbergs hypotes om det agrara livets 

äktenskapsbevarande beskaffenhet där få alternativ till försörjning skapade starkare 

ekonomiska beroenden inom hushållets och äktenskapets ramar.  

  

                                                        
74 Taussi Sjöberg 1988, tabell 3 s. 172. 
75 Gaunt 1983, s. 42.  
76 Anita Göransson, Från släkt till marknad. Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet. Ingår i: Kvinnohistoria, 

UR 1992, s. 109. 
77 Hedenborg & Kvarnström, det svenska samhället 1720-2006, Studentlitteratur 2009, sidorna 115 och 121.  
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8. Vilka skiljde sig? 
 

1800-talets samhälle var präglat av normer och föreställningar som var rotade i det 

tidigmoderna samhället. Synen på äktenskap och sedlighet är ett exempel på detta och 

tydliggörs av de föreskrifter och rättesnören som omger skilsmässolagstiftningen. 

1800-talets samhälle är samtidigt präglat av stora förändringsprocesser såsom 

urbanisering och industrialisering, båda fenomen påverkande människornas 

levnadsvillkor, inte minst de socioekonomiska. I de två föregående kapitlen 

undersöktes varför äkta par skiljde sig i Linköpings stift under 1850-talet, liksom var 

i stiftet äktenskapsskillnad vanligen förekom. Nu, i det sista undersökningskapitlet, 

återstår det att närmare undersöka vilka det var som skiljde sig. Vilka yrken återfinns 

bland skillnadsärendena och hur ser fördelningen ut mellan de tre samhällsskikt som 

dessa har indelats i? Slutligen ställs frågan vem som främst yrkade på 

äktenskapsskillnaderna inom samhällets skilda hierarkier, mannen eller kvinnan. 

Likaså avhandlas här konsekvenserna för den i samhället mer utsatta parten, kvinnan.  

Yrken och samhällsskikt 
 
I de undersökta domkapitelprotokollen innehåller alla ärenden utom fem en notering 

om mannens yrke. Härigenom skymtar den sociala miljö som de skilsmässosökande 

paren levde i. Skillnadsärendena har för denna del av undersökningen kategoriserats 

efter männens yrken. Dessa ingår i sin tur i en vidare indelning om 3 grupper tänkta 

att spegla samhällsskikten inom Linköpings stift under den undersökta perioden. I 

tabell 5 nedan visas äktenskapsskillnaderna fördelade på yrken/samhällsskikt och de 

orsaker som föranlett skilsmässorna inom respektive grupp.  
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Tabell 5. Antalet upplösta laga äktenskap i Linköping stift 1850-1859 fördelade 

på orsak och yrke/samhällsskikt. 

 
Orsak/ 

Yrke 

Hor Överg. Fängelse Galen-

skap 

Vanfr. 

brott 

Drycken-

skap mm 

Oenighet Ingen 

Anledn. 

Total 

Grupp 1: 1 - - - - - 1 - 2 

Friherre 1 - - - - - - - 1 

Högre 

tjänstemän 

- - - - - - 1 - 1 

Grupp 2: 22 24 - 1 3 1 3 1 55 

Lägre 

tjänstemän 

2 3 - 1 - 1 - - 7 

Hantverk. 10 8 - - 2 - - - 20 

Bönder 8 11 - - 1 - 3 1 24 

Hemmans-

brukare 

2 2 - - - - - - 4 

Grupp 3: 21 14 4 1 6 - 2 1 49 

Torpare 1 1 -   - - - 2 

Dräng 4 4 - - 2 - - - 10 

Arbetare 7 5 - - 2 - 1 1 16 

Soldater 5 4 - 1 1 - 1 - 12 

Sjömän - - - - 1 - - - 1 

Inhyses 4 - - - - - - - 4 

Straffade - - 4 - - - - - 4 
Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 

 
 
Till att börja med kan konstateras att skilsmässa var ett fenomen som förekom inom 

samtliga tre grupper. Visserligen förekommer endast 2 skilsmässor i grupp 1, men 

detta kanske inte är så konstigt med tanke på att den utgjorde endast drygt 2 % av 

stiftets befolkning.
78

 Detta motsvarar också gruppens andel av totala antalet 

skilsmässor med 1,9 %. Resterande 106 skilsmässoärenden är däremot relativt jämnt 

fördelade över grupp 2 och 3 med 51 % i den förra och 46 % i den senare. 

Mellan 1850-1859 står bönderna i Linköpings stift för den största delen av 

äktenskapsskillnaderna, både inom den egna gruppen och beträffande alla 

yrkeskategorier sammantaget. Det är främst horsbrott och egenvilligt övergivande 

som står för de bakomliggande orsakerna. Hantverkarna ligger inte långt efter med 20 

skilsmässoärenden och även här är det horsbrott och övergivande som främst ligger 

bakom. Liksom ståndsgruppen ovan, förhåller sig böndernas och hantverkarnas 

skilsmässoantal förhållandevis jämna i proportion till yrkesgruppernas andel av 

befolkningen.
79

 Drängarna däremot, som enligt samma statistik utgör en större del av 

                                                        
78 SCB, BISOS A Befolkning 1851-1910 
79 SCB, BISOS A Befolkning 1851-1910 



 32 

bondesamhällets befolkning än vad husbönderna gör, upptar endast ca 10 % av 

skillnadsärendena i stiftet. Således kan konstateras att det inom bondesamhället var 

vanligare med skilsmässa bland de besuttna än bland de obesuttna. Detta stämmer 

också i stort sett överens med Taussi Sjöbergs resultat från Härnösands stift. 

Visserligen var bondebefolkningens andel överlag mindre i Norrlandsstiftet, men 

även där var det vanligare med äktenskapsskillnad bland de besuttna.
80

 

Inom Grupp 3 omfattande samhällets obesuttna skikt, i detta fall en brokig skara av 

drängar, arbetare, soldater m.fl., är det arbetarna som står för den största delen av 

skilsmässoärendena med 15 % av fallen. Att så är fallet är föga förvånansvärt med 

tanke på de omvandlingar som pågick bland samhällets näringsstrukturer, där 

arbetarna utgjorde en växande yrkesgrupp. Taussi Sjöbergs undersökningsområde och 

resultat visar på samma tendenser. Hon konstaterar också att skilsmässorisken i 

Härnösands stift tycks ha varit störst där männen hade ett rörligt yrke.
81

 Bland 

Linköpings stifts skillnadsärenden förekommer det 12 soldater och 1 sjöman, två 

yrken som väl får betraktas som rörliga, och tillsammans utgör de ca 12 % av totala 

antalet ärenden.  

Uppmärksammar vi spridningen av skilsmässoorsaker kan det konstateras att 

horsbrott och egenvilligt övergivande var ett skilsmässoskäl som förekom inom de 

allra flesta yrkesgrupperna. Äktenskapsskillnader pga. hor är jämnt fördelade mellan 

grupp 2 och 3, däremot var det fler bland samhällets besuttna som hade övergivit sina 

hushåll. Motsatt förhållande råder om man tittar på skilsmässofallen orsakade av 

vanfrejdande brott där de obesuttna yrkesgrupperna står för 6 av 9 fall. Att hedern var 

av stor betydelse inom 1800-talets samhälle har tidigare konstaterats. Av tabell 5 kan 

utläsas att hederns resursskapande egenskaper kanske var något viktigare ju högre upp 

i samhällets hierarki man kom. Bland landsbygdens besuttna förekommer endast ett 

fall av skilsmässa till följd av denna brottstyp.  

Det huvudsakliga utfallet som framkommit av resultatens fördelning i tabell 5 är 

att skilsmässa var ett fenomen som ingalunda var vanligast bland samhällets 

obesuttna. Det går dock inte att utläsa om detta på något vis beror på en ojämlikhet 

inom rättspraxis eller en ansats till hårdare kontroll av de obesuttna grupperna i 

samhället. Att man inom denna grupp ändå valde att genomgå 1850-talets rigorösa 

skilsmässoprocedur går däremot att konstatera. 13 av den obesuttna gruppens 49 

                                                        
80 Taussi Sjöberg 1988, s. 75 och tabell 5 på sidan 175. 
81 Taussi Sjöberg 1988, s. 75 
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skilsmässor söktes dessutom hos Kungl. Maj:t.
82

 Att vända sig till samhällets högsta 

beslutande organ var således inget man drog sig för, trots skriftliga bevis, betyg och 

ansökningsdokument som begärdes i enlighet med förordningens föreskrifter.
83

 

Vem yrkade på skilsmässa? – ett könsperspektiv 
 
Att skiljas från sin äkta hälft var ett alternativ för såväl mannen som hustrun såtillvida 

att lagliga skäl förelåg. Hade exempelvis horsbrott begåtts hade man som förfördelad 

hustru lika stor rätt att ansöka om skilsmässa som om det omvända förhållandet varit 

rådande. Men, inom flertalet andra områden i samhället rådde ingalunda jämlikhet 

mellan könen. Enligt lag, rättspraxis och sociala normer var kvinnans ställning 

underordnad mannens på flera plan.
84

 Först 1863 förklarades exempelvis ogifta 

kvinnor myndiga i Sverige, vilket i praktiken innebar att de vid giftermål 

omyndigförklarades.
85

 Denna förändring har dock inte inträffat för kvinnorna inom 

den här undersökningen. De var lika omyndigförklarade i samhällets ögon såväl före 

äktenskapet som efter det. 1850-talets kvinnor hade heller inte samma 

försörjningsmöjligheter som männen. Kring de ekonomiskt viktigaste yrkena utanför 

jordbruket förekom noggranna bestämmelser som i praktiken missgynnade dem.
86

 

Dessutom tillföll underhållet av barnen enligt lag den oskyldiga parten, alltså den som 

inte bedömdes som vållande till äktenskapsskillnaden, vilket ökade på 

försörjningsbördan ytterligare. 

Förutsättningarna för livet som skild var med andra ord olika för mannen och 

kvinnan. I kapitel 6 kunde vi av tabell 1 utläsa att kvinnan trots detta var den som 

oftast yrkade på skilsmässa i Linköpings stift. Men, det kan även vara intressant att 

undersöka fördelningen mellan könen i förhållande till vilket socialt skikt paren 

tillhörde och se ifall några skillnader kan skönjas dem emellan.
87

 Dessa förhållanden 

redovisas nedan i tabell nr 6.  

                                                        
82 VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 
83 Nylander 1961, s. 215 f.  
84 Marja Taussi Sjöberg, Giftas och skiljas. Kvinnan, mannen och äktenskapet. Ingår i: Kvinnohistoria, UR 1992, 

s. 68. 
85 Taussi Sjöberg 1988, s. 65. 
86 Göransson 1992, s. 104 
87 Detta förutsätter förstås att mannen och kvinnan faktiskt tillhörde samma sociala skikt. I Skiljas menar Taussi 

Sjöberg att parbildning inom den egna samhällsklassen var vanligast, vilket jag också utgår från i detta 

sammanhang.  
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Tabell 6. Antalet upplösta laga äktenskap i Linköping stift 1850-1859 fördelade 

på vållande kön, samhällsskikt/yrke.  

 
Kön/ 

Samhällsskikt 

Kvinna Man Total 

Grupp 1:  - 1 1 

Friherre - 1 1 

Högre tjänsteman - - - 

Grupp 2: 21 30 51 

Lägre tjänstemän 4 3 7 

Hantverk. 10 10 20 

Bönder 7 13 20 

Hemmans-

brukare 
- 4 4 

Grupp 3: 20 26 46 

Torpare 1 2 3 

Dräng 7 3 10 

Arbetare 5 9 14 

Soldater 4 7 11 

Sjömän - 1 1 

Inhyses 3 0 3 

Straffade - 4 4 
Källa: VaLa, Domkapitlets i Linköping Arkiv, Protokoll A I a, 1849-1860 

Obs! 13 skilsmässoärenden saknas i denna tabell. 4 där inget yrke anges och 9 orsaken inte omfattas av 

könsfördelning (oenighet, ingen anledning). 

 

I tabell 6 är det 98 skilsmässoärenden som omfattas av denna del av undersökningen. 

Av dessa bedömdes 42 kvinnor och 56 män vara vållande till skilsmässan. I grupp 2 

var det således 58 % av kvinnorna som yrkade på skilsmässa, och i grupp 3 var det 56 

%, med andra ord en särdeles jämn fördelning. I Linköpings stift var det i stort sett 

lika vanligt att kvinnor tillhörande samhällets lägre sociala skikt genomdrev en 

skilsmässoprocedur som kvinnorna i det högre samhällsskiktet.  

I Familjeliv i Norden skriver David Gaunt att det under 1800-talets samhälle växte 

fram en ny ”familjetyp” i medelklassen där bondesamhällets arbetsgemenskap inte 

längre utgjorde basen för relationen inom äktenskapet. Han menar att kärleken fick en 

mer framträdande roll i valet av äktenskapspartner. Detta ledde till att kvinnorna i den 

nya familjetypen hade det svårare att försörja sig ifall äktenskapet inte varade 

eftersom det saknades en arbetsmarknad för just frånskilda medelklasskvinnor.
88

 

Oavsett hur det förhöll sig på kärleksfronten (Malin Lennartsson finner tvärtom i sin 

studie att kärleken spelade en viktig roll i bondesamhällets äktenskapsbildning) är 

Gaunts påpekanden om arbetsmarknaden intressant med tanke på resultaten i tabellen 

                                                        
88 Gaunt 1983, s. 52 f.  
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ovan.
89

 Om vi bortser från de frånskilda kvinnorna tillhörande bönderna och 

hemmansbrukarna var det ändå 13 kvinnor tillhörande ”medelklassen” som valde att 

skiljas från sina män, trots mörka förutsättningar. Att dessutom bonden och hans 

hustru oftast hade en arbetsgemenskap i äktenskapet innebar nog knappast att det blev 

lättare för en f.d. ”bondefru” att försörja sig efter en skilsmässa. Makarna hade 

visserligen båda giftorätt i boet, men detta gällde endast den lösa egendom som 

makarna skaffat tillsammans.
90

 För kvinnor inom böndernas kategori innebar en 

skilsmässa ofta en social degradering då de var tvungna att ta tjänst som piga eller 

inhysas i andras hushåll.
91

 Oavsett om man tillhörde bondeståndet eller den övriga 

medelklassen var nog skilsmässa ett stort steg för kvinnan i ekonomiskt hänseende. 

Bland kvinnorna tillhörande tredje gruppen är det främst drängarnas och 

soldaternas hustrur som yrkat på skilsmässa. I denna grupp var det vanligare att 

kvinnorna hade arbete utanför hushållet redan innan skilsmässan. Som tidigare 

nämnts var dock försörjningsmöjligheterna för kvinnorna begränsade även om 

alternativen ökat sedan ändringen av näringslagstiftningen 1846. Men, även om den 

nya lagen underlättade för kvinnorna att finna arbete var en inkomst sällan tillräcklig 

att försörja sig och eventuella barn på, och många fick kombinera flera arbeten för att 

klara sig.
92

 I de 41 fall där kvinnan själv var vållande tillkom dessutom skammen, 

något som knappast stärkte deras anseende och position i samhället.  

 

9. Sammanfattande diskussion kring undersökningens resultat 
 

I denna uppsats har skilsmässomönstren i Linköpings stift under 1850-talet stått i 

fokus. Syftet har varit att utifrån tre övergripande frågeställningar om varför, var och 

vilka som skiljde sig, relatera fenomenet till det svenska samhällets då rådande 

äktenskapssyn, begynnande urbanisering och förindustriella karaktär. Här, i uppsatsen 

avslutande kapitel, ska undersökningens resultat diskuteras utifrån dessa perspektiv, 

och även jämföras med det rådande forskningsläget. 

1800-talets äktenskapssyn hade gamla rötter. Redan under 1500-talets sista 

decennier hade reformationen och den lutherska läran gjort bestående intryck på 

                                                        
89 Lennartsson 1999, s. 337 f.  
90 Taussi Sjöberg 1988, s. 65. 
91 Taussi Sjöberg 1988, s. 116 ff.  
92 Hedenborg, Kvarnström 2010, s. 115.  
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samhällets styrande elit, såväl inom den världsliga makten som inom den kyrkliga. 

Äktenskapets status hade höjts, och med denna höjning följde en sträng och 

konservativ normbildning rotad i Gamla testamentets mosaiska lag.
93

 Moralsynen 

skärptes ytterligare och sedlighetsbrott bekämpades med hård hand från den kyrkliga 

överheten. Hade äktenskap väl ingåtts tilläts endast skilsmässa i två fall, då horsbrott 

begåtts eller då den ena maken övergivits av den andra, och detta endast efter att en 

omständlig förlikningsprocess hos den lokala prästen, socknens kyrkoråd och 

slutligen domkapitlet genomförts. I och med 1734-års lag överflyttades domsmakten 

beträffande äktenskapsskillnader till den världsliga underrätten, vilket dock fick få 

lagliga konsekvenser. Först under 1800-talets första decennium märktes en vilja till 

reformering av lagstiftningen bland rikets ständer, resulterande i underrätternas 

utökade befogenheter.  

Trots detta var skilsmässa ett ovanligt fenomen i 1800-talets Sverige. 

Äktenskapssynen var fortsatt rotad i äldre tiders normer vilket märks av i det 

undersökta källmaterialet bestående av skiljebrevärenden i Linköpings 

domkapitelprotokoll.  Inom stiftet upplöstes under den undersökta perioden endast 

111 laga äktenskap och bland skilsmässoorsakerna representerar horsbrott och 

egenvilligt övergivande de absolut vanligaste med 77 % av fallen. Tittar man på vem 

som var vållande till skilsmässorna framkommer tendenser till könslig indelning 

bland skillnadsanledningarna. Kvinnorna i Linköpings stift vållade skilsmässa pga. 

horsbrott något oftare än männen. Däremot utdömdes skilsmässa till följd av mannens 

egenvilliga övergivande av hustrun oftare än motsatsen. Likaså framgår det av 

domkapitlets protokoll att männen oftare satt fängslade på livstid, medan kvinnorna 

hade starkare tendenser att drabbas av galenskap, åtminstone så att det ledde till 

äktenskapsskillnad.  

Dessa tendenser stämmer också in på Taussi Sjöbergs undersökning av Härnösands 

stift. En skillnad som dock gör sig märkbar är det totala antalet upplösta laga 

äktenskap som i Norrlandsstiftet endast uppgick till 27 stycken. Taussi Sjöberg 

förklarar den låga skilsmässostatistiken i Härnösands stift med dess agrara 

beskaffenhet; skilsmässa var ett i huvudsak urbant fenomen och bondesamhällets 

levnadssätt och äktenskapssyn var äktenskapsbevarande. Under 1800-talets första 

hälft var endast var åttonde skild man bonde i Härnösands stift, en siffra som 

                                                        
93 Taussi Sjöberg 1988, s.41 f.  
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dessutom minskade under seklets andra hälft. I Linköpings stift var visserligen 

skilsmässa dubbelt så vanligt bland stadens invånare än vad det var ute på 

landsbygden, men bland stiftets samtliga skilda män var trots allt var fjärde man 

bonde. Trots att fler bodde i städer var det alltså förhållandevis fler bönder som 

skiljde sig här än i Taussi Sjöbergs undersökning.
94

 Av denna undersöknings åttonde 

kapitel framgår det dessutom att bönderna utgör den enskilt största gruppen 

representerad i källmaterialet. 

Hur ska då dessa resultat tolkas? Kan de härledas till Linköpings stifts mer urbana 

karaktär? 90 % av stiftets befolkning bodde dock ännu ute i häraderna. Däremot var 

Linköpings stift mindre till ytan än vad Norrlandsstiftet var, 12 ggr mindre till och 

med. Såväl byar som städer låg inom närmare räckhåll för varandra, och städerna var 

avsevärt större med mer människor och arbetsmöjligheter för skilda kvinnor och män. 

Den liberalisering av äktenskapssynen som kom att utmärka 1800-talets slut hade 

dessutom med alla sannolikhet börjat göra sig mer märkbar i Linköpings stift vid 

1800-talets mitt än i Norrland, som nåddes av de samhällsstrukturella förändringarna 

något senare än övriga landet. Med detta i åtanke förefaller Taussi Sjöbergs förklaring 

till Härnösands stifts låga skilsmässostatistik plausibel, trots Linköping-böndernas 

större benägenhet att skilja sig.  

Jämför man 1800-talets äktenskapslagstiftning med rådande rättspraxis visar 

resultaten på att man i huvudsak följde lagen bland underrätterna i Linköpings stift på 

1850-talet. Att döma utanför lagens gränser var inte heller nödvändigt då Kungl. 

Maj:ts dispensgivning fanns som alternativ för dem som saknade lagliga 

skilsmässogrunder. Lagstiftningen hade dessutom till viss del anpassats till rättspraxis 

i och med 1810 års kungliga förordning, även om få skilsmässofall i denna 

undersökning orsakats av fängelse, galenskap och stämpling. Att beviljas 

äktenskapsskillnad pga. oenighet var exempelvis vanligare än att skiljas pga. slöseri, 

dryckenskap och våldsamt sinnelag. Därmed inte sagt att det ena inte kunde leda till 

det andra… 

Hur såg då en typisk skilsmässa ut i Linköpings stift under 1850-talet? På frågan 

var man skiljde sig framgår det i denna undersökning att det var dubbelt så vanligt att 

man skiljde sig i stiftets städer än ute i häraderna. Den största skillnaden mellan stad 

                                                        
94 I Härnösands stift var ca 110 av 1000 människor bönder av manligt kön, detta utav en totalbefolkning på drygt 

303 000. 5 av dessa bönder var skilda. Motsvarande siffror i Linköpings stift var 90 av 1000 (av 349 000 totalbef.) 

28 av dessa var skilda. Siffrorna hämtade från BISOS Befolkning A 1851-1855, tredje avdelningen. 
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och landsbygd finner vi inom orsakskategorin vanfrejdande brott, en anledning som 

föranledde 4 ggr fler äktenskapsskillnader i stiftets städer än härader. Resultatet att det 

var vanligare med skilsmässor i urbana miljöer stämmer överens med såväl SCBs 

svenska skilsmässostatistik för undersökningsperioden som med Taussi Sjöbergs låga 

skilsmässostatistik bland bondebefolkningen i Härnösands stift.  

Det har också undersökts vilka som skilde sig i Linköpings stift under 1800-talets 

mitt. Bland domkapitlets skiljebrevärenden utgjorde bönderna den dominerande 

yrkeskategorin med 24 av 111 ärenden. Det näst vanligaste yrket bland skilda män i 

Linköpings stift var hantverkaryrket. Bland samhällets obesuttna var det arbetare, 

soldater och drängar som utgjorde huvudparten skilda män. Varken i absoluta tal eller 

i förhållande till gruppens folkmängd överträffar skilsmässorna bland samhällets 

obesuttna dem bland samhällets medelklass. Äktenskapsskillnad under 1850-talet var 

således ett vanligare fenomen bland samhällets bättre bemedlade.  Analyserade ur ett 

könsperspektiv visar undersökningens resultat att det var vanligare att kvinnan yrkade 

på skilsmässa, tendenser som förekommer inom samtliga tre sociala grupperingar. Ett 

intressant resultat med tanke på att kvinnornas sociala positioner riskerades, och 

relativt få förutsättningar fanns för dem att kunna försörja sig och de sina.  

Så slutligen till frågan om varför man skiljde sig. Här blir svaret att det alltjämt var 

de ”gamla” orsakerna som dominerade, horsbrott och egenvilligt övergivande. 1810 

års resolution och tillämpningen av Kungl. Maj:ts dispensgivning hade vid 1800-talets 

mitt inte påverkat människornas skäl till att söka äktenskapsskillnad så till den grad 

man hade kunnat tro. Vid en jämförelse med Taussi Sjöbergs undersökning framgår 

det att liknande förhållanden rådde i Härnösands stift.  

Hur kommer det då sig att skilsmässorna ännu under 1800-talets mitt fortfarande 

till största delen orsakades av horsbrott och egenvilligt övergivande? Att 

skilsmässorna ökat i antal alltsedan äktenskapsskillnadslagens liberalisering har 

framgått av tidigare forskning, men varför döms inte fler skilsmässor till följd av de 

nya godkända skilsmässogrunderna? Kan exempelvis horsbrotten ha ökat i takt med 

de strukturella och ideologiska förändringarna i samhället? 1800-talets äktenskapssyn 

var dock som tidigare påpekats ännu djupt rotad i det tidigmoderna samhällets 

värderingar. Kanske var det snarare så att skilsmässa i och med lagändringen framstod 

som ett reellare alternativ, ett alternativ man nu var snarare att ta till då horsbrott väl 

hade begåtts. Kanske toleransnivån för vad som ansågs acceptabelt hade sänkts bland 

människorna, trots överhetens fortsatta förlikningsförsök. Ännu en möjlighet kan vara 
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att par som ville skiljas medvetet tog till medel som man med säkerhet visste skulle 

resultera i skilsmässa. Att t ex överge sin make och sitt hushåll var en sedan länge 

accepterad skilsmässoanledning, även om vägen dit var lång. Det bör också ha varit 

svårare och betydligt mindre lockande att medvetet grunda en skilsmässa på 

exempelvis galenskap eller vanärande brott.  

 På dessa frågor ger denna undersökning inga svar. Det kan dock vara nog så 

intressanta frågeställningar att grunda vidare forskning på. För skilsmässa var, som 

framgått av denna uppsats, om än inte ett vanligt fenomen under 1800-talets mitt, 

ändå ett reellt alternativ som äkta par kunde ta till för att komma ur ett äktenskap som 

av skilda anledningar inte längre fungerade. Vare sig man befann sig i staden eller på 

landsbygden, och oavsett var man befann sig på den sociala rangskalan. 
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