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1. Inledning och syfte
Att ha en god moral, att vara anständig och att inte såra sedligheten i samhället. Det betyder

nödvändigtvis inte samma sak idag som det gjorde för de som levde för 100 år sedan. Det handlar

om moraliska värderingar vars innebörd under tid förändras. Detta gör begreppet sedlighet

intressant i min mening ur ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Det speglar en moraldiskurs på en

människas leverne och tog sig uttryck även i rättssalen. Därför är det sedligheten som moraldiskurs

som kommer att vara ämnet för denna studie.

Rättsskipningen under 1800-talet, speciellt under den senare delen av seklet, går i Sverige mot en

liberalare hållning. Det handlar om en process och prästeståndet vill fortfarande gärna engagera sig

i frågor som rör sedlighet.1 Vid decennierna närmast före och efter sekelskiftet 1900 så sker även en

förändring i brottssyn. Den går mot ett fokus på individen som varit utsatt för brottet istället för som

tidigare då fokus låg på brottets relation till guds ordning.2 Även om individens frihet under denna

tid får en större plats finns det fortfarande i sexuallagstiftningen kvar en tanke om moralisk styrning

mot ett önskvärt beteende, där offerrollen blir sekundär.3 Det syns också på tidens hjälparbete som

riktade sig till de behövande klasserna. Inte bara för att dessa behövde materiell hjälp utan också för

att man ansåg att deras fattigdom berodde på deras egen lättja, omogenhet och begär efter att supa.

Därför behövde dessa människor mer än endast materiell hjälp, de behövde uppfostras till moraliska

medborgare.4

Mitt syfte med studien är övergripande att analysera hur kön och klasstillhörighet påverkade

rättsväsendets behandling av sedlighetssårare i slutet av 1800-talet. 

1.1 Metod, Källmaterial och disposition

I min studie kommer jag att utgå ifrån fem stycken skilda rättsfall under paraplybegreppet

sedlighetsbrott. Det är en kvalitativ fallstudie utgående från Sundsvall. Jag kommer att utifrån fallen

att söka svar på mentaliteten uttryckt genom beskrivningarna av brottsoffer och gärningsman

baserat på de inblandades klass och kön utifrån en moraldiskurs. Jag menar att resultaten utifrån de

för studien aktuella fallen även blir av intresse på ett mer generellt plan. Studien är inte av

1 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880 (Lund 1997) s. 69
2 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva Österberg, Offer för brott: Våldtäkt, incest och barnamord i 
Sveriges historia från reformationen till nutid (Lund 2002) s.35 
3 Ibid. s. 58
4 Roddy Nilsson, ”Den sociala frågan”, Signums svenska kulturhistoria: Det moderna genombrottet (red. Christensson, 
Stockholm 2008) s. 160
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komparativ karaktär. Den kommer dock att innehålla komparativa inslag i diskussionsdelen. Det för

att göra det möjligt att urskilja drag, inte jämföra dem. 

I min mentalitetshistoriska studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Knut

Kjeldstadli beskriver arkiv och museum som vårt gemensamma minne.5 Jag tycker att det är en bra

ingång till en mentalitetshistoriskt inspirerad undersökning. Det blir att låta en annan tid tala till

nuet, i det här fallet genom domböcker. Vidare beskriver han hur det vi ofta finner är fragment av

den tid som varit och det är genom dessa vi får söka kunskap om det förflutna.6

Kjeldstadli beskriver forskaren som ansvarig för vilka mönster som tonar fram i studien. De är

beroende av de frågor vi ställer till en tid som inte längre finns.7 Jag menar att det är viktiga intryck

för att på ett rättvist sätt använda sig av domböcker. De leder mig men jag leder ju även mina svar

genom vad jag söker och hur jag väljer att tolka det. Att det just handlar om att vara tydlig med att

det är min tolkning. Min avsikt är därför att vara transparent i mitt tillvägagångssätt och i mina

resonemang för att låta dig som läsare avgöra om du anser mina slutsatser vara rimliga.

John Tosh beskriver i sin bok ”Historisk teori och metod” vikten av att koppla en studie till en

relevant kontext. Han beskriver det som att intressera sig både för djupare krafter och händelser på

ytan och det är kopplingen däremellan som leder till relevanta analyser.8

Även Florén och Ågren resonerar kring fragment av historien och dess användning. Det handlar inte

om att hitta allmängiltiga helheter utan delar som snarare kan kopplas till en helhet.9 Att ägna sig åt

en kvalitativ studie handlar om att tolka.10

Att se människorna i sitt sociala sammanhang, den upplevelsevärld de är en del av, är viktigt menar

Kjeldstadli. Det kan handla om såval ideologiska, kulturella som religösa föreställningar.11 Det som

är relevant för det mänskliga beteendet.12 Ett socialhistoriskt perspektiv undersöker gärna den

vanliga icke traditionellt historieskrivade människans historia med arbetarklassen, arbetarkvinnorna,

5 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var (Lund 1998) s. 153
6 Ibid. s. 35
7 Ibid. s. 205
8 John Tosh, Historisk teori och metod (Lund 2000) s. 127-128
9 Anders Florén och Henrik Ågren, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt 
(Lund 2006) s. 58
10 Ibid. s. 55
11 Kjeldstadli (1998) s. 32-33
12 Ibid. s. 34
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psykiskt sjuka och minoriteter som tema.13 Jag anser det relevant för en studie utifrån domböcker.

Dess rika material representerar både det enskilda och unika men bidrar samtidigt också till att

vittna om strukturer från den aktuella tiden för undersökningen.

John Tosh lyfter ett resonemang jag upplever vara en viktig varning. Det är inte historieskrivarens

arbete att döma historien, det är viktigt att försöka förstå de värderingar och tankar som då var de

härskande istället för att applicera vår tids tanke på det förflutna.14 Vidare pekar han på att det inte

endast kan ses som skilda livsbetingelser utan även en annorlunda mental verklighet.15 Det behöver

inte betyda att man inte råkar ut för vad han kallar igenkänningschocker.16 Han menar att det

handlar om en slags respekt för historien och dess autonomi.17 Det betyder dock inte att det även i

historien finns olika spår att följa parallellt. Det fanns till exempel organiserade kvinnogrupper

också under en tid då kvinnan ansågs enligt naturen undergiven.18

Kjeldstadli pekar också på hur det lokala är knutet till det nationella och det internationella.

Samhällen är sällan oberoende av den större helheten, utan den är en del av den och det är viktigt att

ha i tanken.19 Ett lokalperspektiv behöver därför inte endast mena till en mindre del av en geografisk

helhet utan kan ses som en del av en samhällsförändring i stort.20

Jag har i min studie valt att använda mig av domböcker. Jag anser att det är en välfungerande källa

att använda för att svara på mitt syfte. Det finns dock problem med källvalet som behöver

reflekteras över. Birgit Petersson lyfter risken med att dra förhastade slutsatser med domböcker som

källmaterial. Exempelvis är sexualmoral är svårt att mäta mot hur många som blev lagförda för

olika brott, då det lika mycket handlar om rättspraxisens historia.21 Marie Lindstedt Cronberg lyfter

fram domböckerna som en god väg för att komma åt vanliga människor som begått brott. De kan

fungera både som berättelse om själva brottet samt berätta om vem som stod åtalad för vad.22

Jag kommer inte att ägna mig åt statistik i min studie, och att dra generella slutsatser är inte heller

13 Ibid. s. 84
14 Tosh (1992) s. 15-16
15 Ibid. s. 17
16 Ibid. s. 18
17 Ibid. s. 21
18 Ibid. s. 44
19 Kjeldstadli (1998) s. 92
20 Florén och Ågren (2006) s. 37-38
21 Birgit Petersson,  ”Den farliga underklassen”: Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige (Stockholm 
1983) s. 119
22 Lindstedt Cronberg (2001) s. 36-37
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mitt mål, även om jag menar att mina resultat kan peka mot en mental verklighet. Jag avser att

kvalitativt undersöka materialet. De fall jag valt för mitt arbete kommer inte att läsas som

representanter för en kategorisering primärt, utan som ett unikt fall som jag upplever besitter ett

tolkningsvärde. Vilka värderingar är det i fallen som yttras explicit och vad uttrycks indirekt. Det

för att undvika risken att övertolka mitt material. Jag har därför även under transkriberingen använt

mig av Svenska akademiens ordbok för de ord jag ansett kan behöva en objektiv definiering för att

så värderingsfritt som möjligt kunna återge de delvis långa handskrivna texterna på ett läsvänligt

vis. Dessa begreppsdefinitioner kommer att redovisas i notapparaten löpande genom texten. 

De fall som valts ut har en gemensam nämnare och det är att de i fångrullor, böteslängder och

domböckerna rubricerats som brott mot sedligheten. De aktuella fallen i min studie har återfunnits

och sökts reda på ”bakvägen”. Jag har alltså börjat med bötes- och fångrullor och sedan gått vidare

via namn samt datum och sökt reda på de aktuella fallen i rådhusrättens domböcker.

Min förhoppning är att föra ett strukturerat resonemang med ett läsvänligt upplägg. Jag har därför

valt att redovisa de kommande fallen som min studie är baserad på under egna rubriker var för sig

under ”kapitel 2, Fallen”. I kapitel 3 så kommer diskussion och slutsats att avhandlas med avsikten

att föra ett mer sammanvävt resonemang om fallens behandling för att svara på mitt syfte. Under

uppsatsens sista kapitel, 4 återfinns en sammanfattning av studien. Sist i arbetet under bilaga 1

finner du som läsare en karta över Sundsvall innehållande där aktuella platser för studien är

utmärkta.

Här närmast är min tanke att ge en bakgrund till den kommande delen av kapitel 1. Jag kommer

under rubrik 1.3 presentera forskningsbakgrund.

1.2 Teoretisk bakgrund

Resonemanget ovan (under rubriken inledning) kommer nu att fortsätta med att klargöra den

samtida strafflagens syn sedlighetssårande gärningar. 1864 fick Sverige en ny strafflag. Den nya

lagen innefattade också en ny syn på sexualbrott där sexualiteten sågs som mer av en privat

angelägenhet.23 Bergenlöv, Lindstedt-Cronberg och Österberg beskriver hur den nya strafflagen

rörde sig från den äldre tidens vedergällningsprinciper och blandade upp sig med nyare idéer.

Samtidigt fanns delar av ett äldre tankegods genomsyrat av religösa värderingar kvar.24 Till de nya

23 Lindstedt Cronberg (2001) s. 74
24 Bergenlöv, Lindstedt- Cronberg och Österberg (2002) s. 136
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och mildare uttrycken i lagen räknas att det blir i stort sätt lagligt för ogifta att ha samlag med

varandra. Det fanns även exempel på det motsatta. Våldtäkt var ett sedlighetsbrott som fortsatt

skulle straffas hårt och här fanns det kvar tankar på att straffet var beroende på vem offret var. Om

kvinnan som våldtagits var en osedlig kvinna kunde straffet bli mildare. Inslag av våld var också en

viktig del för tidens lagtolkning. Våldtäktsoffret väntades kunna leverera en förklaring till varför

hon givit med sig till förövaren. Det var av intresse att veta om det handlade om bedövande slag

eller fysisk överlägsenhet. Ett hårt straff för våldtäkt kunde vid denna tid uppgå till tio års

straffarbete. Finns det uppgifter om svåra kroppsskador kan straffet bli straffarbete på livstid.25

Vidare pekar författarna på att många våldtäkter inte anmäldes då risken med en utebliven fällande

dom skulle medföra att kvinnan ansågs medskyldig.26

I det offentliga rummet fanns även en moraliserande religiöst inspirerad kontroll av sexualiteten

kvar och uttryck för en degraderad sedlighet var något som ansågs måsta kontrolleras.27

Bergenlöv et al. redogör även för hur det sena 1800-talets vetenskap ser på och delar upp sexualitet

i en manlig och en kvinnlig form. Det beskrivs i samtiden finnas en skillnad i den kvinnliga passivt

blyga inställning till sex och en manlig aggressiv, impulsiv sådan. Ett viss mått av våld ansågs

naturligt i sexualiteten för att få kvinnan att gå med på sexet samt för att stimulera akten.28

Roddy Nilsson beskriver i ”Det moderna genombrottet” hur prostitution var ett vanligt inslag i

nordvästra Europas städer under det sena 1800-talet. Några exakta siffror är svåra att frambringa,

men författaren menar att i vissa städer uppgick de prostituerade till flera tusen. Ofta var de unga,

fattiga kvinnor från landsbygden som sökt sig in till städerna. Författaren menar också att det fanns

andra incitament att kontrollera prostitutionen utöver dess sedlighetssårande karaktär och det var att

hindra spridningen av könssjukdomar, och då syfilis i synnerlighet.29 Det fanns även ideér på hur

man skulle kunna omvända de prostituerade kvinnorna ur arbetarklassen genom att uppfostra dem

att vända sig från deras sexuellt omoraliska beteende till att skaffa sig arbetsmoral istället. Det

ansågs vara dess begär efter lyx och dess lathet som drev dem.30 Uppfostransaspekten gällde inte

bara prostituerade kvinnor från arbetarklassen. Det var en fråga man från borgerligt håll ansåg gälla

25 Ibid. s. 65-66, s. 207
26 Ibid. s. 179
27 Ibid. s. 59. Se även Yvonne Svanström, ”Ellen Bergman och svenska Federationen. Kvinnoemancipation och 
sedlighet i Sverige 1880-1900”, Sedligt, renligt, lagligt: Prostitution i Norden 1880-1940 (red. Jansdotter och 
Svanström, Stockholm 2007) s. 75
28 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg och Österberg (2002) s. 212
29 Nilsson (2008) s. 162-163
30 Svanström (2007) s. 82
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hela arbetarklassen som även kallades pöbeln, eller den råa massan. Deras fallenhet för omoraliskt

leverne medförde att ansågs ha lättare att begå brott.31 Petersson pekar i avhandlingen ”Den farliga

underklassen” på hur borgarklassen ansåg detta vara ett problem som reproducerade sig självt

genom arbetarklassens misslyckande att se efter sig själva, dåliga uppfostran och begär efter

alkohol.32

1.3 Historisk bakgrund

Jag upplever också skådeplatsen för min uppsats som en intressant kontextuell ram. De domar vi i

denna uppsats kommer att följa har alla utspelat sig i Sundsvalls stad under det sena 1800-talet fram

till det tidiga 1900. Vilken stad var då Sundsvall för hundra och några år sedan.

Efter att staden brunnit år 1888 i och med återuppbyggnaden sker ökande en urbanisering. I en

urbaniseringsprocess kölvatten kan en svagare social kontroll och därav ökad social oro och

brottsbenägenhet följa.33 Just sociala problem är något som diskuteras i Sundsvalls stadsfullmäktige

under tiden. Det talas om trångboddhet, fattigdom, främmande människor som rör sig i staden och

de många ölkrogarnas uppkomst.34 Sundsvall är i en internationell jämförelse för tiden ingen

storstad men industrialiseringen och den starka tillväxten och tillströmningen av människor gör att

staden fungerar som större industristäder i Europa och lockar till sig en stor arbetarbefolkning.35 Det

är en trend som återfinns även i andra delar av landet. Vid 1800-talets mitt bor cirka tio procent av

den svenska befolkningen i städerna, 50 år senare ligger den siffran på 34 procent.36

31 Nilsson (2008) s. 141. Se även Tommy Möller, Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år 
(Lund 2011) s. 42-43
32 Petersson (1983) s. 33
33 Marja Taussi Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-1890 (Umeå 1981) s. 41
34 Ibid. s. 31. Se även Sören Edvinsson, Den osunda staden: Sociala skillnader i dödlighet i 1880-talets Sundsvall 
(Umeå 1992) s. 89
35 Lotta Vikström, Gendered routes and courses: The socio-spatial mobility of migrants in nineteenth-century 
Sundsvall, Sweden (Umeå 2003) s. 70-71
36 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2010: Böndernas och arbetarnas tid (Lund 
2013) s. 184
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2. Fallen
Jag kommer här nedan att presentera fem fall källmaterialet min studie bygger på i tur och ordning.

Det jag kommer att studera i dessa fall är frågeställningen från mitt syfte. Hur påverkar köns och

klasstillhörighet behandlingen av personerna i fallen? 

Min avsikt med detta är att komma förbi en ren redogörelse av källmaterialet för att på ett

förhoppningsvis meningsfullt sätt förbereda en i det efterföljande kapitlet diskussionsdel där jag kan

urskilja och finna samband.

2.1 Enkan Gradin och hennes hus av otukt

I Sundsvalls rådhusrätts dombok i brottsmål från 1898 volym II finns ett ärendet gällande Ida

Gradin, en 59 årig änka från Sundsvall. I rätten framhölls Idas anständighet genom hennes bakgrund

där det framgick att hon var dotter till en arbetare Olov Ohlson. Hon hade konfirmerats, varit gift

två gånger, första gången med en murare och andra gången med en smed. Ida hade arbetat med

torghandel men hade också erkänt i förhör att hon sedan 1892 inhyst kvinnor som brukat sig till

skörlevnad37 och att hon inte funnit annat sätt att försörja sig sedan hennes senaste makes bortgång

1895. Det uppgavs att Ida kunde läsa och skriva samt att hon tidigare inte varit tilltalad för något

annat än olovlig utskänkning av maltdrycker.

Det framkommer genom protokollen att Ida ägde två gårdar i stadsdelen Stenhammaren i staden. En

i den västra delen och en i den östra. Det var Idas gård på Vestra Stenhammargatan nummer 88

ärendet gällde. Ida bodde själv på adressen tillsammans med vanligtvis två till tre flickor åt gången.

Hon berättade att flickorna betalade tre kronor38 dygnet och att det i priset ingick möblerat rum med

mat och lyse. Vidare bedyrade änkan Gradin att det aldrig framkommit vad dessa inneboende

flickor haft för sysselsättning för att klara betala sitt uppehälle, och att hon aldrig själv brytt sig om

att utforska det vidare på egen hand. Hon berättade dock att hon varit medveten om att flickorna

mottagit besök av herrar både dag- och nattetid, men påpekade samtidigt att hon inte haft kännedom

om de besökande herrarnas ärenden. Ida antog helt enkelt att männen kunde ha varit på besök för att

dricka öl som flickorna ska ha sålt och serverat inne på sina rum.

Det var en rättegång som sträckte sig från juni till augusti det aktuella året, med flertalet vittnen och

37 Oanständigt liv, SAOL s. 852
38 Jämf. 170 kronor m. 2013 SCB
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med löfte om fler som kunde träda fram om så behövdes. Angivare i målet var en granne till änkan

Gradin, målaren Nils Nilsson. Rättegången fördes bakom lyckta dörrar på grund av dess

sedlighetsstötande karaktär. I förhörsprotokoll från rättegången går det att läsa om upprepade

klagomål från andra gårdsägare i stadsdelen Stenhammaren riktade mot Ida Gradin och hennes

prostituerade. På adressen framkommer det att det varit bråk och oordning av allehanda slag. Det

hade också förekommit lönnkrogsverksamhet. De inneboende kvinnornas uppträdande hade även

det påkallat uppmärksamhet. De hade fört sig rått och oanständigt och allra värst menades änkan

Gradin själv uppträtt. Det sedeslösa beteendet påpekades inte ha gått att undgå samt att den

påverkan det medförde för den allmänna moralens förfall var särskilt illa för barnen i området. 

Utöver klagomål från grannar vittnade också Idas egna inneboende flickor mot henne. Historierna

liknar varandra men gick isär på en viktig punkt, flickorna menar att Ida mycket väl visste vad som

pågick, och att prostitution inte var något nytt i Idas hus. 

Johanna Elvira Söderström var en av de prostituerade som varit inneboende hos Ida. I polisförhör

berättade hon att det varit Ida själv som haft hand om in- och utsläppet nattetid av de manliga

besökarna. Johanna berättar även att Ida också haft kännedom om att flickorna en gång per vecka

undergått läkarundersökningar. Detta bekräftades av Hulda Kristina Öberg, som även hon varit

inneboende prostituerad hos Ida. Johanna berättade vidare att hon sedan hösten 1896 varit

inneboende hos Ida på den aktuella adressen. Där hade hon arbetat som prostituerad, och för detta

veckovis betalat gårdsägarinnan tre kronor per dygn. Samtidigt som Johanna innebott på adressen så

hade det samtidigt vanligtvis innebott två till ogifta prostituerade i huset. Det förekom inga andra

hyresgäster, menade hon. Änkan Gradin ska även själv mött och serverat nattliga gäster med öl och

vin samt ibland haft en tjänare att hjälpa henne med detta. Överskottet av försäljningen av drycker

hade Ida behållit själv. I vittnesmålet från Hulda Kristina Öberg framkom att hon i två omgångar

innebott hos Ida. Första gången var 1894 och hon intygade avsaknaden av andra hyresgäster utöver

de vanligtvis tre prostituerade. Betalningen beskrev hon på samma vis som det tidigare vittnet.

Hulda tillade även att Änkan Gradin under nattetid, då hon skött in- och utsläpp, väckt upp henne

och visat de nattliga besöken till hennes rum. Utöver de ovan nämnda vittnena nämns det att fler

kunde frambringas om så behövdes.

Änkan Ida Gradin skrev även själv till Sundsvalls rådhusrätt efter att hon fått läsa rättens protokoll.

Då medgav hon att hon haft de ogifta kvinnorna inneboende men hävdade att hon inte varit

medveten om att dessa prostituerat sig och mottagit pengar. Hon tillade att hon tidigare erkänt att
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hon varit medveten om nattliga besök men att det inte innebar att hon erkänt eller kunnat erkänna

att hon hållit hus där otukt eller koppleri bedrivits. Hon tillade även att hyressummorna flickorna

uppgett stämde men att hon inte erhållit några pengar och att alla de prostituerade stod i skuld till

henne. Gradin menade att flickorna inte höll sig till sanningen och att det var dem som i hennes hus

ägnat sig åt prostitution. Ida yrkade därför på att bli frikänd.

Ida Gradin dömdes den 26 Augusti 1898 till ett års straffarbete, trots sitt nekande, för att på hennes

egendom nummer 88 på Västra Stenhammargatan begått sedlighetsbrott. Hon skrevs in i fångrullan

för koppleri den 1 April 1899. 

Det fanns kvinnor från över- och medelklassen som engagerade sig särskilt i de unga prostituerade

kvinnorna. Det beskrivs dock inte som att det primära målet var att rädda kvinnorna utan det var

den allmänna sexualmoralen man försökte rädda.39 Det riktades också kritik mot de manliga

bordellbesökarna. Även de behövde lära sig avhållsamhet och trohet i äktenskapet för att inte bidra

till det moraliska förfallet.40 Även om sedlighetslagarna lättades upp i och med den nya lagen från

1864 så var det fortfarande olagligt för ogifta kvinnor att sälja sexuellt umgänge på horhus. Om de

skulle bli dömda för detta var det böter eller fängelse i upp till två år som gällde. 41 Man kan förstå

deras rädsla att bli dömda själva. Det är svårt att veta vad deras incitament för att vittna mot henne

var, kanske handlade det om att komma undan stigmatiserande straff själv.

Rätten tog fasta på läkarkontrollerna. Änkan Gradin hade erkänt vetskap om att flickorna

regelbundet besiktigades av läkare, samma flickor som vittnat mot henne. Även om hon tidigare

berättade att hon inte intresserat sig för anledningen till läkarkontrollerna. Under det sena 1800-talet

och tidiga 1900-talet var det vanligt att prostituerade i de svenska städerna kontrollerades en gång i

veckan av läkare.42 Det verkar vara detta som föll tyngst i bevisningen mot Idas påstådda ovetskap

om prostitutionen i hennes hus. Det är en tid full av modernisering i samhället, så också gällande

kvinnans emancipation. Det fanns dock fortfarande konflikter mellan könen där mannen ses som

den driftige och att kvinnan låg ”tre steg bakom”, som Yvonne Hirdman uttrycker det i boken

”Genus”.43 Ur ett kvinnosynsperspektiv skulle denna synen kunna vara en försvårande situation för

Ida. Det är innan kvinnoemancipationen och en kvinna som var sin egen lyckas smed och till på

köpet en osedlig sådan kanske blir bidragande till hennes dom, som en genuskonflikt. Även om

39 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor: Prostitution i Sverige 1812-1918 (Stockholm 2006) s. 72-73
40 Ibid. s. 84
41 Ibid. s. 31
42 Ibid. s. 71
43 Yvonne Hirdman, Genus -om det stabilas föränderliga former  (Malmö 2001) s. 122-123
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vittnena var kvinnor var både angivare och stadsfiskalen män.

Kvinnornas beteende på gatan utanför upplever jag vara det som väckte grannarnas missnöje. Det är

inte helt värderingsfritt de blir påklistrade epitetet ”osedliga” i redogörelserna. Det beskrivs inte

som en åsikt eller upplevelse från en granne utan som något vedertaget i kontexten. Alltså snarare

som en förklaring för vilken typ av personer de var. Det kan tänkas som ett moralisk tillrättavisade

straff, dels för att hon kunde ses som en moraliskt degraderad del av arbetarklassen dels för att hon

var en kvinna som i egen regi verkar driva verksamheten och då klev utanför en kvinnas domäner.

2.2 Den välklädde förbrytaren Oskar Julius

I slutet på juli sommaren 1903 stämdes agenten44 Oskar Julius Berglund från Sundsvall av

stadsfiskalen45 med ett yrkande om ansvar för brott mot sedligheten. I protokollen framkommer om

Berglunds levnadsomständigheter att han var född under 1870-talet i Malmö, att hans far arbetade

som lantmätare och att båda föräldrarna var avlidna. Han konfirmerades vid 15-års ålder och hade

gått i läroverket. Oskar arbetade som resande agent för två firmor och han var ej tidigare straffad. 

Rättegången kom att hållas innanför lyckta dörrar på grund av brottets karaktär.

När Oskar berättade om händelsen framkom att han varit på stadshusets restaurang under dagen och

ätit middag. Han hade under måltiden druckit en stor mängd vin och blivit berusad. Efter

restaurangbesöket hade han gått längs Fredsgatan upp mot en liten vret46 där han på grund av

berusning lagt sig ner på marken. Eftersom Berglund var full av starka drycker berättade han att han

hade svårt att minnas exakt händelseförlopp, men att han mindes att medan han låg på marken så

kom ett par flickor förbi och att det var möjligt att han då hade fattat tag i en av dem och att han då

kommit i kontakt med flickans kön. Därför kunde han inte bestrida det målet handlade om, den

skada han orsakat flickan. 

Flickan i detta fallet var Svea Westling, den 10-åriga dottern till arbetskarlen Carl August Westling.

I förhöret med den minderåriga Sveas far vittnade fadern om hur en bättre klädd, okänd mansperson

ska ha satt sig ner i gräset med Svea samt med en annan minderåriga flicka som lekt på vreten. Där

skulle han, efter att ha talat kort till flickorna, brukat våld mot Svea. Han ska hållit fast flickan och

förgripit sig på henne med sin hand så att kjolen gick sönder och Svea blött från underlivet. Han ska

44 Ombud för firma, SAOL s. 7
45 Allmän åklagare, SAOL s. 212
46 Liten åker, SAOL s. 1083
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även haft sina byxor uppknäppta vid händelsen. Hon ska då ha skrikit högt så att andra människor

kommit till platsen och då ska mannen ha avlägsnat sig. Maria Westling, flickans moder berättade

hur flickan kommit hem och berättat vad hon utsatts för. Modern berättade att flickan förstod det

oförskämda i mannens handling, hon undersökte flickan och plåstrade om henne. Modern anmälde

brottet och två detektivkonstaplar kopplades in. 

I protokollet framkommer även att vittnen till händelsen hörts. Hustrun Kristina Klint bodde på

gården bredvid vreten där händelserna ägde rum. Vid tillfället befann hon sig inomhus tillsammans

med en jungfru och städade, via ett öppet fönster så läde de båda märke till Svea och hennes vän

som lekt utanför. Kristina berättade också om en okänd mansperson som lagt sig bredvid de lekande

flickorna och av vad hon såg samtalade med dem. Då Kristina städade var hon upptagen med annat

men hörde efter en stund hur något av barnen skrikit efter ”mamma”. Kristina skyndade då ut och

fann att det var Svea som höll sig för magen, grät och ropat på sin mor. Den okände mannen låg

bakom, med sin hand innanför flickans kjol. Hustrun Klint ifrågasatte mannens beteende varpå han

ska ha rest sig upp, skrattat och givit sig av. Kristina följde sedan efter Svea hem till sin mor och

förvissade sig om att hustrun Westling fått vetskap om det inträffade. Tillsammans i huset med

Kristina fanns även den tidigare nämna jungfrun Dagmar som bekräftar Klints vittnesmål. Den

välklädde okände mannen återfanns och identifierades som Oskar Julius Berglund. Han hade efter

händelsen på vreten begivit sig till en bekant kvinna och sovit ruset av sig. När han senare på

kvällen anhölls beskrivs han som från sitt berusade tillstånd återställd. 

I målet återfinns även ett läkarutlåtande som en bilaga vilken bekräftade skadorna Svea och Maria

Westling vittnat om. En läkare hade undersökt Svea och sökt efter sädeskroppar, det kunde han ej

finna och utlåtandet lyder att flickan ej kommer att lida framtida men. Oskar dömdes följande

månad i augusti 1903 för sedlighetsgärning till 300 kronor i böter.47 

Det fanns ett ansvar för den kvinna som blir utsatt för en våldtäkt, att direkt berätta och söka hjälp

är vad som förväntas. Att hemlighålla en sådan händelse kan uppfattas som misstänksamt.48 Svea

var minderårig och övergreppet rubriceras inte som en våldtäkt ändå upplevde jag det som centralt i

domboken att Svea berättat allt, ropat högt och genast sökt hjälp hos sin mor. Precis som man skulle

göra. Samt att hon skulle ha förstod det oförskämda i situationen. Det kan vara ett sätt att peka på

att Svea inte var en ouppfostrad flicka.

47 Jämf. 16000 kronor m. 2013 SCB
48 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg och Österberg (2002) s. 115
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Berglund ville inte förneka riktigheten av anklagelserna då han sa sig varit av spirituosa berusad.

Det fanns olika två olika kategoriseringar för våldtäkt i vid den här tiden. Våldtäkt inom ordningen

och våldtäkt mot ordningen. Inom ordningen betyder att att det är två parter som känner varandra,

där ses våldtäkten vanligtvis mildare på som ett tillfälligt övertramp. Mot ordningen är när det

handlar om en okänd gärningsman, kanske berusad, utomhus där de möts av en slump. I det fallet är

kvinnan skuldfri och straffet för förövaren blir hårdare.49 Detta stämmer in på händelsen med Svea,

det kan räknas som ett övergrepp mot ordningen. 

Att han kom undan med böter skulle kunna förklaras med att han som en man utan

arbetarklassbakgrund kanske inte behövde samma uppfostran från rättsväsendet. Han fick inget

extra straff för att han vid tiden för brottet varit berusad. Det kan vara så att hans klasstillhörighet

räddade honom från ett hårdare straff.

2.3 Oordentlige och dröppelsmittade Arvid Arvidsson

I augusti 1893 inkom en anmälan till stadsfiskalen i Sundsvall från överläkaren Carl O. Elfström vid

Sundsvalls lasarett. Ärendet gällde Arvid Valdemar Arvidsson och anklagelsen var sedlighetsbrott.

Han var en 25-årig lösdrivare, född i Kungsholms församling i Stockholm och son till mjölnaren

Filip Arvid Arvidsson och Ebba Charlotta, båda avlidna. Han var konfirmerad och hade haft kortare

anställningar innan han hamnat i Sundsvalls stad. Efter att han anlänt till staden hade han på grund

av sitt oordentliga leverne drabbats av dröppel.50 Vården för sin könssjukdom var inget Arvid kunde

bekosta själv och han fick hjälp genom inskrivning i fattigvården att komma till sjukhusvård. Arvid

kom dock inte att skrivas ut från sjukhuset efter behandlingen utan han kom att föras raka vägen till

polisstationen.

Arvidsson själv redogjorde för hur han gått ut från lasarettet för att hämta lite frisk luft. Han gick

omkring i området och hamnade slutligen på västra sidan av dårhuset invid lasarettet. Där han då

sett Brita Kajsa Tillberg, en för honom okänd kvinna, vinkandes från ett cellfönster. Arvid berättade

att Brita ropat åt honom att ta med lite grönt och komma in till henne. Han hade då plockat lite gräs

och krupit in i dårhusets korridor via ett öppet fönster, och sedan ska han gått fram till kvinnans

cell. Hennes celldörr var låst men i låset satt nyckeln och när Arvid tittade in genom rutan såg han

att Brita var ensam, varpå han låste upp, klev in och låste om dem från insidan. När han kom in i

49 Ibid. s. 188
50 Gonorré, SAOL s. 163
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cellen fann han Brita livad51, och hävdade att han då kommit på tanken att bedriva otukt med henne.

Brita ska ha lagt sig på sängen och lyft upp sina kjolar. Arvid ska då lagt sig över henne och hans

könsdel ska ha varit i beröring med hennes och han ska ha haft sädesutgjutning. Arvid har sedan

hört någon i korridoren, blivit rädd och upphört med sitt otuktiga leverne. Han såg att han fläckat

Britas kjol och hörde att någon tog i celldörren. Vidare uppgav Arvid att efter cirka tio minuter

hörde han fler i korridoren utanför och att han då givit sig tillkänna och öppnat dörren. Innan dess

hade han dock avlåtit sin urin i cellens klosett. Arvidsson har även berättat att han dagar tidigare

uppehållit sig utanför dårhuset och av andra patienter inifrån deras fönster fått höra att Tillberg var

påväg att bli inskriven.

Dårhuset var nyligen uppfört på den västra sidan av lasarettet. Dess ingångar var låsta, men

nybygget var nymålat och ett par fönster hölls därför öppna för ventilation så att färgen skulle torka.

I förhörsprotokollen berättade överläkare Elfström om mötet med Arvid Arvidsson. Det var under

omständigheter som väckt hans misstanke om Arvids utförda eller planerade otukt med sinnessjuka

Tillberg. När han skulle gå sin rond och kom till bondedottern Tillbergs cell saknades nyckeln i

låset och personal tillkallades för att lösa situationen med den saknade nyckeln. Personalen hade

letat förgäves efter nyckeln när celldörren öppnades och Arvid klev ut. Han ursäktade sig till

Elfström med att han varit inne hos Tillberg med lite gräs att äta som hon bett honom om.

Överläkaren misstänkte att Arvid tagit tillfälle och klättrat in genom ett av vädringsfönstren, och

eftersom han anat oråd befallde han Arvidsson att genast blotta sin manslem för undersökning. Efter

detta uppger Elfström att han undersökt Tillberg och då upptäckt en fläck på hennes kjol som han

sedan synade i mikroskop, letandes efter sädeskroppar. Sökandet efter säd gav inte resultat vare sig

vid undersökningen av Arvids kön eller Britas fläck. Vidare menade han att Britas sinnesstämning

var hennes ungefärligt vanliga samt att han inte funnit spår av fysiska skador eller strid när han

synat kläder och cell. Även annan personal vid dårhuset bekräftade händelsen i förhörsprotokollet. 

Efter vad han själv erkänt i målet samt vad som framkommit i övrigt om hans person dömdes Arvid

Valdemar Arvidsson för att ha övat otukt med vansinniga bondedottern Brita Kajsa Tillberg till

straffarbete i ett år. 

Ett hårt straff för vad som verkar vara frivilligt sex, speciellt i jämförelse med ovan nämnda

sedlighetsbrottslingen Berglund. Det är en straffsats som leder tankarna till att det skulle vara

51 Upprymd, hågad för något, SAOL s. 524
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relaterat till deras identitet. En sinnessjuk bonddotter och en lösdrivare. Han beskrevs i övrigt som

en oordentlig man och det finns fog att tro att brottets represalier påverkats av hans

arbetarklassbakgrund samt även påverkats av att han gått emot tidens manliga ideal om

självkontroll. I det ljuset kan straffet ses som ett uppfostrande sådant, på hans väg att återintegreras

som en god medborgare.

Under sent 1800 och tidigt 1900-tal är synen på genus sådant att mannen anses äga förmågan att

tänka objektivt och fritt medan kvinnan har nära till att påverkas av sin omgivning och sitt

känsloliv.52 Är det detta som gjorde att Tillberg, tillsammans med hennes sinnessjukdom möjligen

gjordes orelevant att mer än snabbt uppmärksamma genom att nämna att hon verkar vara på sitt

vanliga humör efter det misstänkta otuktet i cellen. Tillberg beskrevs som livad och att hon lagt sig

ner, lyft på kjolarna och sedan inte varit nämnvärt berörd. Var det en del av en syn på kvinnlig

könsdrift som låg till grund och som här kommer till uttryck.

Det borgerliga mansidealet vid tiden var en karl med karaktär, en man av viljestyrka och sedligt

beteende.53 Om Tillberg levde upp till tankarna kring hennes könsdrift så gjorde med andra ord

oordentlige Arvidsson det inte enligt tidens ideal. Att han drabbats av dröppel till följd av hans

självvalda leverne går att läsa, kanske var hans oförmåga till självbehärskning bara ännu ett tecken

på detta och bidragande till att han får straffarbete även om övergreppet inte rubriceras som

våldtäkt. 

Det finns även för tiden tankar kring att miljön påverkar människan. De skadliga

levnadsförhållanden som de fattiga rörde sig i kunde påverka dem, och det behövde således inte

endast handla om att de var omoraliska som personer, utan brottet kunde vara en reaktion på den

osunda miljön de levde i. Därför kunde en möjlig straffpåföljd som inte bygger på vedergällning

vara en sådan som menar till att anpassa människan tillbaka till samhället.54 Att man i domboken

dömer Arvid som en oordentlig lösdrivare även om det inte är vad målet handlar om  kan tolkas

vara en del i tidens tanke, han är inte gammal, han har två döda föräldrar och kanske ser man

straffet med en uppfostrande tanke.

52 Maria Andersson, Att bli människa: Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda 
Mallings författarskap 1880-1910 (Stockholm 2010) s. 195
53 Andersson (2006) s. 197
54 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg och Österberg (2002) s. 141
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2.4 Ogifta Wally av starka drycker överlastad

Ogifta Wally Nilsson från Sundsvall utgjorde ett kort bötesärende år 1919. I juli samma år ska hon

begått en tukt och sedlighetssårande handling. Detta, när hon i ”tillstånd av starka drycker

överlastad” legat i skogen strax norr om vägen till epidemisjukhuset och haft samlag med en

mansperson på så sätt att de hade iakttagits av flera personer som uppehöll sig i området vid

tidpunkten.

Några vittnesmål återfanns inte och inte heller hennes manlige partner nämns i rättegången, men

ärendet ligger kopplat till böteslängderna i den aktuella domboken. Wally dömdes till 50 kronor för

sedlighetssårande handling samt 20 kronor för fylleriet.

Det fanns även, som tidigare nämnts, en syn på att arbetarklassen hade sig själv att skylla på grund

av sin lättja.55 Något som framkom i både i Arvids fall men även i Wallys menar jag. Om man gör

ett antagande att hon kommer från arbetarklassen är det en möjlighet för förklaring. Hennes

sedlighetsbrott beskrivs kort, men som läsare får man ändå en känsla av det uppfostrande i domen.

Wally var ogift. Visserligen hade hon sex på allmän plats men det stod ju även i skogen.

Wally är den andra onyktra av studiens brottslingar, och till skillnad från Berglund som vi mötte i

fall nummer två, fick hon böta också för sitt fylleri. Wally, som kvinna och dessutom en omoralisk

sådan kan tänkas ha fått sitt straff skärpt motiverat därigenom. Att brottet inte sågs på som ringa i

sammanhanget går att jämföra med andra i studien. Wally fick sammanlagt 70 kronor i böter.

2.5 Den beräknande blottaren Evald Theodor Lockner

I februari 1919 bötfälldes läskedryckstillverkaren Evald Teodor Lochner från Sundsvall. Han hade

vid upprepade och planerade tillfällen sedan minst ett år tillbaka på skilda platser i staden blottat

sig. Det hade han gjort bland annat nära kyrkan runt tretiden på eftermiddagen då flickorna från

läroverket passerade samt vid tivoliområdet. Flertalet av hans offer var minderåriga.

Några vittnesmål återfinns inte i rättegången men ärendet ligger kopplat till böteslängderna i den

aktuella domboken. Evald dömdes till 75 kronor56 i böter för tukt och sedlighetssårande handling.

Det fanns olika två olika kategoriseringar för våldtäkt i tiden. Våldtäkt inom ordningen och våldtäkt

55 Petersson (1983) s. 31
56 Jämf. 1300 kronor m. 2013 SCB
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mot ordningen som tidigare nämnts. I det fallet är kvinnan skuldfri och straffet för förövaren blir

hårdare.57 Detta bör räknas som ett sedlighetsbrott, eller övergrepp mot ordningen. Kanske fick han

ett högre belopp för sitt beräknande i brottsplanering. Brottet sker utomhus där flickorna är

oskyddade vilket blir en försvårande omständighet. Det kan även kopplas till dels hans sociala

tillhörighets närhet till omoral men dels också försvåras av att han som man saknar självkontroll.

Även om en aggressivare och mer impulsiv manlig sexualitet var att räkna med.

57 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg och Österberg (2002) s. 188
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3 Diskussion och slutsatser
Jag låter denna diskussionsdel börja med en kort sammanfattande genomgång av de för

sedlighetsbrott dömda i min studie. Fall nummer ett handlade om Änkan Ida Gradin, en snart 60-

årig kvinna som dömdes för koppleri mot sitt nekande. Hon hade drivit bordellverksamhet med tre

prostituerade åt gången. Ida beskrevs som en rå och osedlig kvinna som spred omoral i kvarteret.

Hon blev angiven av en manlig granne, och det var hennes egna inneboende prostituerade som

vittnade mot henne. Själv nekade Ida till vetskapen om att sex sålts, men hon medgav att hon haft

vetskap om att kvinnorna besiktigades av läkare veckovis. Ida fick ett års straffarbete. 

Det andra fallet gällde Oskar Julius Berglund. En man från ett högre skickt i samhället. Det fick vi

veta genom att man redogjorde för hur han klätt sig, vad han arbetade med och var han druckit sig

full den aktuella dagen för sitt brott. Han dömdes till 300 kronor i böter för sedlighetsgärning. Han

ska ha förgripit sig på en minderårig flicka. Han bestred inte brottet då hans minnesbild inte var

klar. 

I det tredje fallet återfinns Arvid Valdemar Arvidsson, en ung man dömd för otukt med en

vansinnig bondedotter boende på dårhus. Arvid hade klättrat in till kvinnan i hennes cell och där

begått sitt brott. Han fick ett års straffarbete. 

Det näst sista fallet gällde ogifta Wally Nilsson. Hon blev dömd för sedlighetssårande handling då

hon berusad haft samlag med en man i en skog strax utanför staden och således dömts till 70 kronor

i böter.

Det allra sista fallet för studien handlar om Evald Theodor Lockner. Han dömdes för

sedlighetssårande handling till 75 kronor i böter. Han hade blottat sig för skolflickor upprepade

gånger under ett års tid. 

Jag menar att dessa sedlighetssårare i Sundsvall i tiden kring förra sekelskiftet blev dömda för brott

de mest troligt begått, men att straffen påverkades även av klasstillhörighet och kön.

För att börja med en klassaspekt. Min avsikt var inte att primärt vara komparativ men det skulle

kunna påvisas genom att urskilja behandlingen av Berglund i relation till Arvidsson. Ingen av dem

döms för våldtäkt utan båda får sedlighetsbrottsling som stämpel. Den ena mot en minderårig som
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agerat enligt konstens alla regler under förhållanden att liknas vid våldtäkt eller övergrepp mot

ordningen. Offret hade fått ont, blött och själv känt det oförskämda i hans handling. Berglund har

gett sig på flickan utanför hennes trygghetszon utomhus och han är för henne okänd. Han erkände.

Kanske då han förstod att bevisföringen mot honom genom vittnena som pekade ut honom är

starka, ändå får han endast 300 kronor i böter. 

Arvidsson begår en liknande handling på så vis att han och Brita är obekanta, och kan sägas mötas

av en ”slump”. Detta även om det är så att han aktivt uppsöker henne när han klättrar in genom ett

fönster, å andra sidan framkommer det ju att han fått en invit. Brita beskrivs själv lägga sig och dra

upp kjolarna och vara tillsynes glad att se Arvid. Han erkänner otukt men läkaren vill inte mena att

de uppfattat några fysiska eller psykiska skador hos Brita, ändå får Arvid ett års straffarbete som

påföljd. Det framgick av domboken vad man tycker om Arvids leverne. Han beskrivs som person i

sin levnadsberättelse som en oordningssam lösdrivare. Att han drabbats av gonorré kan anses vara

av vikt för rättegången eftersom det förklarar vad han gjorde smygandes runt sjukhuset

överhuvudtaget, men det framkommer inte värderingsfritt utan lyfts fram med motiveringen att

Arvid har drabbats av gonnorén pågrund av sitt leverne. På vilket sätt exakt framgår dock inte,

vilket bör kunna tolkas som en beskrivning av hans ”typ” snarare än hans handlingar. Det skulle i

sin tur även kunna tolkas vidare mot ett uttryck för skiftande (moralisk) skuld beroende på klass.

Eller är möjligen det olämpligheten i hennes tillstånd, som försvårar det så pass för Arvid? I så fall

torde olämpligheten i Sveas ringa ålder kunna vara liknade försvårande för Berglund. Det är dock

inget som framgår av domboken.

Det kan tolkas som att rätten tar hänsyn till Berglund på ett annat vis än de andra. Att han beskrivs

som välklädd av vittnena och arbetar som agent kan ju inte rätten påverka men ska man se till

normen att straffen ska vara uppfostrande så bör Berglunds drickande, ett beteende som beskrivs

som ett stort socialt problem för tiden, ägnas en stund. Det är endast han och ogifta Wally som, vad

vi vet,  är onyktra när de begår sina sedlighetsbrott. Det beskrivs att Berglund blev berusad av vin

och sprit under en tidig middag på stadshuset, det kan vara långsökt kanske men varför är det viktigt

att lyfta fram tydligt var han blivit full för rätten? Det är inte information från hans kypare från

restaurangen utan enligt egen utsago. Han får heller inga represalier i form av påslag för fylleri, det

bör i så fall framgått av utslaget i domboken. Ogifta Wally däremot får en bot på 20 kronor då hon

berusat sig. Så vitt vi vet av de fragment från tiden och människorna vi mött i studien så har Wally

inte nödvändigtvis begått ett brott, ändå får hon en bötessumma motsvarande en sjättedel av vad

Berglund får (det är dock nästan 15 år mellan fallen bör tilläggas). Wally är ju själv ogift och så vitt
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vi vet var inte mannen hon haft sex med gift han heller, det framkommer inte av domen. Ändå döms

hon, det logiska bör vara för det olämpliga valet av plats. Ser vi till kartan dock så är det en bit från

staden och även i en skog (på väg mot epidemisjukhuset). Det bör kunna tolkas som att både hennes

könstillhörighet och antagen klasstillhörighet är två epitet som kan försvåra för hennes person. De

båda kan tillskriva henne egenskaper som att hon har svårt att hantera och kontrollera sina känslor

och att hon som arbetarklass också hade nära till att ta till flaskan och bete sig omoraliskt. Därför

kanske hon döms som en läxa och med förmaningen om att tänka över sitt leverne. 

Här kan vi i så fall återkomma till Berglund. Han är både man och välbeställd. Det bör vi kunna

anta utan att spekulera allt för vilt genom hans kläder, restaurangvanor och arbete. Han tillhör inte

någon arbetarklass och det kanske är det som räddar honom från rättens pekpinnar för hans fylleri.

Det är rimligt att anta att fylleriet blir en försvårande (eller bekräftande av hennes lättja) för Wally

men en förmildrande omständighet för Oskar. Han erkänner att han var full, och han tillhör inte en

klass som har problem med drickandet och kanske påverkades hans manliga goda omdöme av att

han var berusad. Möjligen är det därför han döms mildare, som en man från ett övre skick även om

det innebär att läsa mellan raderna. 

Evald, den blottande läskedryckstillverkaren, att klassificera en läskedryckstillverkare till klass är

inte helt lätt. Han bör dock kunna räknas till småföretagare, då han är en tillverkare och inte

fabrikör eller liknande. Kanske döms han hårdare på grund av sin klasstillhörighet för hans brott.

Det är svårt att säga och som sagt är inte denna studie komparativ men en fjärdedel av Berglunds

bötesstraff är vad han får och då har ändå Evald inte rört någon och just våldsaspekten i övergrepp

har lyfts som av stor vikt. Däremot faller han in under övergrepp mot ordningen. Det är flickor han

inte känner, han har även på ett beräknande vis samt upprepade gånger begått brottet. Jämfört med

Wally kanske bedömningen av bötesbeloppet ändå kan sägas ha hållits tillbaka. Det sker samma år

som Wally och det är fem kronor som skiljer deras straff åt (om vi räknar ihop Wallys fylleri och

sedlighetsgärning). Det hade varit intressant för studien om Evald varit berusad för att se hur det

påverkat hans behandling, nu är det inget som går att utläsa tyvärr. Han går förvisso emot det

manliga idealet. Ett sådant beteende med den naturligt aggressivare impulsiva manlig sexualiteten

kanske kunde varit en förmildrande omständighet av beteendet om det hänt en gång, men Evald

döms för händelser sedan minst ett år tillbaka och det bör uppvisa en bristande självkontroll i behov

av åtgärd. Vilket i sin tur skulle kunna ha att göra med hans klasstillhörighets närhet till omoraliskt

leverne.

20



Så till sist änkan Gradin. Till att börja med kan man undra hur det kommer sig att hennes

inneboende kvinnor som själva erkänner prostitution inte själv får något straff (de återfinns ej i

bötes eller fångrullor under den aktuella tiden för uppsatsens datainsamling). Kanske var det så

enkelt som beskrivs i den tidigare forskningen att det är sjukdomsspridningen som är viktig att

stävja. Kvinnorna bakom smittspridningen var mindre viktiga. Samtidigt blir det till ett märkligt

samband när rättsväsendet låter bli att använda ett verktyg tillgängligt för att stärka sexualmoralen

mot kvinnor ur arbetarklassen som dessutom beskrivits som råa i sitt sätt att uppträda.

Ida är litet normbrytande i min studie. Hon är änka till en arbetarklassens man, samtidigt är hon

gårdsägare till två gårdar och även om det är ett omoraliskt (och olagligt) företagande så är hon

ändå företagare i en bemärkelse. Hon går emot stereotypen av sitt kön i en tid då hon antas ha svårt

att hantera känslor och behärska sig själv. Ändå uppvisar hon företagsamhet när hon hyr ut sina

rum, håller nattöppet i huset och ordnar med lönnkrog. Att rätten ogillar Idas nekande upplever jag

inte som något förvånande. Att läkarbesöken varit veckovisa (och nattbesöken många) talar emot

Ida efter att den tidigare forskningen visat att så var praxis. Men att hon döms till straffarbete i ett år

och att sätta det i relation till hennes klass och kön finner jag intressant, speciellt när de

prostituerade inte döms. 

Ekonomiskt verkar Ida haft det bekvämt med inkomsten från hennes inneboende och sin

krogverksamhet. Även om hon menar att hon ej fått betalt av de inneboende får vi nog tolka det

som en del i hennes försvarstal för att misskreditera flickorna. Annars är det förvånande att hon låtit

sina vittnen bo i omgångar hos henne. Men hon är en arbetarklasskvinna som bedriver hus av otukt

och väcker irritation med vad hon lockar till kvarteret enligt grannarna. Hon och de inneboende

beskrivs som osedliga, kanske upplever man att hon uppmuntrar till moralens förfall och därför blir

hon hårt straffad. Kanske spelar hennes kön in på så vis som jag tidigare nämnt att både angivare

och stadsfiskalen var män. Att Ida tillsynes i egen regi bedriver bordell kanske är extra stötande och

då hon defineras genom hennes avlidne mans titel. Det kanske är ett straff att vänta för en kvinna

som tar på sig en aktiv roll för en öppet omoralisk sexualitet och samtidigt tillhör en klass som har

lättja nära till hands samt att hon genom lönnkrogen kan antas uppmunta supande och därför

behöver ett straff som visar på en moralisk dömande makt. Som en markering för en synlig

sedlighet där Ida offras även om man låter både anställda och gäster passera. Eftersom en offentlig

sedlighet var viktig att upprätthålla. Kanske ser man de prostituerade som ett nödvändigt ont med

tanke på verkligheten i den manliga aggressiva sexualiteten.
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Här kan det vara relevant att återkomma till resonemanget i det inledande kapitlets teoridel. Att

använda sig av datan kvalitativt innebär att tolka. Det spelar roll vilka frågor man ställer och hur

man kopplar till kontexten. Ett antagande exempelvis om avsaknad av prostituerade skulle kunna

vara ett sådant förbiseende, bara för att de inte i domböckerna finns några för brottet dömda talar de

ändå sitt tydliga språk att dessa fanns också i Sundsvall.

Det var även med den tolkande synen jag valde de kortare fallen. Det om ogifta Wally Nillson och

läskedryckstillverkaren Evald Theodor Lockner. Det var korta fall som på egna ben inte sa allt för

mycket men jag såg ändå potential när de fick en omkringliggande kontext och andra brott att

relateras till. Som jag under min syftesformulering även nämnde avsåg jag inte att genomföra en

komparativ studie. Det menar jag på så vis att en kategorisering av brottskaraktär vore för svår att

dra gränserna runt. Enligt min mening vore det lätt för mig att då göra misstaget jag varnade mig

själv för under metoddelen. Det misstaget att applicera vår tids tanke på det förflutna, och att

kategorisera efter kön borde medfört lika stora skillnader inom kategorin som i komparatation med

det motsatta könet. För att svara på mitt syfte vill jag avslutningsvis hävda att tillhörighet i

arbetarklassen eller att vara kvinna, medförde under 1800-talets sista decennier och 1900-talets

tidiga, försvårande omständigheter och ett snävare handlingsutrymme för ett sedlighetssårande

beteende.
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4 Sammanfattning
Jag har i min uppsats studerat och tolkat fem olika fall med den gemensamma nämnaren att de alla

är sedlighetsbrott. Mitt källmaterial har bestått av domböcker från Sundsvalls stad mellan det sena

1880-talet fram till 1920-tal. Det är en kvalitativ mentalitets- och rättshistorisk studie. Vad jag sökt

svar på var hur behandlingen, som i den här typen av brott ofta genom straffpåföljder ägde

moraliserande inslag, påverkades av de inblandades klasstillhörighet och kön. Även om lagtexten

rört sig från en moraliserande dimension mot en modernare version upplever jag att en äldre syn på

sedlighet, sexualitet, våld och moral lever kvar. Tidigare forskning pekar på att det finns normativa

föreställningar kring karaktärsdrag beroende på klasstillhörighet och kön. Sundsvall som plats

menar jag varit givande för studien. Den modernisering staden genomgick är väl kompatibelt med

att söka efter både fattiga och de kapitalstarka, det i en dynamisk miljö som tvingat den sociala

kontrollen att lätta sitt grepp. Både staden och sedligheten stod inför en ny tid.

För att svara på mitt syfte menar att jag funnit skillnader i hanteringen av både klass och kön i

källmaterialet genom den tidigare forskningen. Delvis har dessa resultat även grundats på

interdependens i relationen mellan klass- och könstillhörighet. 
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Bilaga 1- Karta

Källa: Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun. Platserna är utmärkta med hjälp av Sundsvalls 
museum.
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