
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På gränsen mellan liv och död 

Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid 
sekelskiftet 1800 

Margareta Danhard 

2019 
 

Examensarbete, Grund Nivå (kandidatexamen), 15 Högskolepoäng 
Genusvetenskap 

 
 

Handledare: Kekke Stadin och Sarah Ljungquist 
Examinator: Åsa Carlsson 



 

 2 

Abstract 
 
Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 
ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas 
agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer 
som påverkade vilket straff de fick. Metoden består av ett textanalytiskt tillvägagångssätt av 
främst deras rannsakningsprotokoll där åtta påverkansfaktorer identifieras; fyra som påverkade 
barnens död samt fyra som påverkade vilket straff de anklagade fick. Resultatet visar att även 
om inga av lägersmännen, de anhöriga eller husbondfolken i mitt material blev anklagade för 
delaktighet i brottet så finns det försummelser från deras håll som ledde till att barnen dog. I 
analysen har jag utgått från genushistorikern Joan Scotts genusteori. Utifrån Scotts fyra nivåer 
har jag i materialet identifierat kulturellt symboliska representationer kopplade till normer på 
individuell och institutionell nivå, vilket haft betydelse för hur påverkansfaktorerna kunde verka 
för hur kvinnorna kom att agera under hela processen, från graviditet till rättegång och dom. I 
samverkan med ett genusperformativt perspektiv har det kunnat utrönas på vilket sätt genus görs 
i rättssalen och i hushållet som fick betydelse för kvinnornas straff. Resultatet visar både på att 
genusperformativiteten kunde falla ut till kvinnans nackdel och fördel, två döms till döden, två 
till fängelse. I de två fall kvinnorna klarar sig från dödsstraff så beskrivs de som varken fräcka 
eller blödiga, medan kvinnorna i de andra två fallen istället beskrivs utifrån den negativt 
kvinnligt konnoterade symboliska representationen blödighet. Generellt blir det synligt att 
barnamordsbrottet gjordes till ett kvinnligt problem. För även om de två lägersmännen som 
angavs fick sina lönskalägestraff så var de väldigt osynliga fram till barnets död. Även 
husbönderna och anhöriga kom undan straff även om man kan ana deras påverkan. Ur ett 
genusperspektiv syns tydligt hur agerandet i rättssalen och i hushållets tjänst skedde utifrån 
föreställningar om det kvinnliga kontra det manliga. Exempelvis att den kulturellt symboliska 
representationen blyghet var kopplad till den kvinnliga kyskhetsnormen där fräcket var negativt 
konnoterat. Medan den kulturellt symboliska representationen utifrån den manliga normen 
fungerade tvärtom, att där uppfattades fräckhet som mer positivt och blyghet som mer negativt. 
Och dessa kulturella symbolrepresentationer med dess olika normvärde beroende på kön gjorde 
att kvinnorna blev mer utsatta vid sedlighetsbrott. 
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Yllestrumpeband, ett sådant användes som mordvapen av Stina och Margta. Foto Margareta Danhard. 

 

INLEDNING 

Ack! se, huru hon uti snaran war snärd,  
Se änglarna gråta, men Satan sig glä’r,  
Som nu fått förföra den fattiga själ,  
han tänker fullsäkert hon skull’ bli hans träl. 
 
Men herren han gör at alt blir uppenbart:  
Och denna Barnamörderska måste fullsnart  
För prästen bekänna, för Gud och för folk, 
Med blygsel och ångest, med jämmer och sorg. 
 
Ja himlens herre, som än är wår wän, 
Han rycker den själen tillbaka igen, 
Ur djefwulens grymmaste kjäftar och klor, 
Gläds, därföre alle, som på honom tror.1 
 
Dessa tre strofer är en del ur ett skillingtryck som handlar om barnamörderskan Margta 
Carlsdotter Björk från Delsbo socken i Hälsingland som avrättades den 26 juni 1799. I stroferna 

                                                
1 Svenskt visarkiv, O b 1801 a: Skillingtryck, En ny och högst eftertänklig fångvisa om en piga i Delsbo socken, som 
mördade sit egit barn den 29 december 1799, Stockholm 1801, strof nr 4, 5, 6 av 12 stycken. 
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nämns hur hon före avrättningen kommer att bli beredd inför döden av prästen och därmed få 
syndernas förlåtelse. Hon bekänner sitt brott med ”blygsel och ångest”. 
 
Just ordet blygsel kan ses som en kulturell symbolisk representation för hur kvinnor skulle bete 
sig. Denna uppsats ska undersöka hur normer för kvinnors beteende påverkade deras agerande 
vid utomäktenskaplig graviditet, där barnet kom att dö, och hur föreställningen över kvinnors 
beteende kunde påverka barnamordsbrottet samt vilket straff de fick. Vilka faktorer och hur de 
påverkat kvinnorna före, under och efter brottet kommer att undersökas på olika nivåer. 
 
Margta Carlsdotter Björk, som dömdes till döden för barnamord, har varit ingången till denna 
undersökning. Hon fanns med i en tidigare studie om utomäktenskaplig sexualitet och graviditet 
i 1700-talets Hälsingland.2 Studien kommer att innebära en fördjupning i barnamordsbrottet 
utifrån det län hon tillhörde, Gävleborg, samt kring den tid brottet begicks, 1799. Tidsmässigt 
begränsas undersökningen till 12 år, 1794 – 1805, där det undersöks om det fanns fler som 
anklagades för barnamord under denna tid. En analys kommer sedan att göras utifrån deras 
rannsakningar och domsbeslut. 
 
Valet av tid (sekelskiftet 1800) och plats (Hälsingland/Gästrikland) grundar sig på att det finns 
ytters lite forskning om kvinnor som anklagades för barnamord i Gävleborg. Därför anser jag 
det viktigt att göra en djupare studie av material från denna tid och plats även om barnamord i 
sig redan är mycket undersökt.  
 
En ingång i materialet kommer vara liknande den historikern Mona Rautelin använder i sin 
avhandling En förutbestämd sanning, barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland 
belysta genom kön, kropp och social kontroll.3 Hon menar att fokus i tidigare forskning har 
varit barnamörderskan i sig, medan man förbisett andra delaktiga. Detta beror på att de 
delaktiga inte är så synliga i rättegångsmaterialet. Eftersom detta forskningsperspektiv, att 
studera brottets bredare sociala sammanhang, är lite använt, anser jag det vara intressant att 
använda detta perspektiv på mitt material.  
 
Ur ett genusperspektiv studeras skammen och ärans roll i domstolsmaterialet (för att få syn på 
brottets bredare sociala sammanhang): Vilka dygder, kulturella symboliska representationer 
synliggörs som betydelsefulla ur ett maktgenusperspektiv? Hur ser de olika genusrelaterade 
maktrelationerna ut som de anklagade kvinnorna befann sig i? I hushållet gentemot husbonden 
och matmodern samt övriga tjänstefolk (pigor, drängar)? I förhållande till sina föräldrar, 
barnafadern, länsman, domstolen och prästerskapets utbildade män samt andra makthavande?  
Gentemot grannar, församlingen (kyrkan) och sockenborna rent generellt?  

Jag kommer att använda mig av genushistorikern Joan Scotts teori (Gender: A useful Category 
of Historical Analysis) i min analys.4 Scotts analysverktyg involverar fyra nivåer som står i 
inbördes förhållande till varandra; symbolisk-, normativ-, individuell- och institutionell nivå. Ur 
ett intersektionellet perspektiv kommer klasskillnad, social positionering, att beaktas. 

 

                                                
2 Danhard, 2016. Regel eller undantag? Skamattributering av kvinnor i 1700-talets Hälsingland. (C-uppsats i 
historia, Södertörns högskola) 
3 Rautelin, 2009 (angående Finland så tillhörde det Sverige under denna tid och lydde därmed under svensk lag). 
4 Scott, 1986. 
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Bakgrund  
      
Barnamordens bakgrund.  

Fram till år 1864 var det förbjudet med utomäktenskapliga sexuella förbindelser.5 Brottet 
benämndes lönskaläge om det skedde mellan två ogifta personer, hor om den ena var gift och 
dubbelt hor om båda var gifta. Straffet bestod av böter samt skriftning och avlösning i kyrkan.6 
1855 blev skriftningen frivillig.7 Utifrån etnolog Jonas Frykmans undersökning upplevdes 
skriftningen som starkt förnedrande.8 Under avlösningsceremonin förmanades de som 
skriftades, av prästen med följande ord:  

Fromma kristna: eder är veterligt, att denna, föreställda person haver igenom djävulens 
tillskyndan och eggelse, och sin onda fördärvade naturs vana, emot de förmaningar, som 
honom (henne) och oss allom bör akta utav Guds ord, fallit uti boleri och okyskhet; och fött 
barn: Och således förtörnat Gud, och förargat hans heliga församling. Och vore han (hon) för 
den skull värd utav Gud och hans församling förskjutas och förkastas. (Etc).9 

Både män och kvinnor fick böta för lönskaläge. Men tidigare, före år 1734, var brottet manligt 
kodat och benämndes mökränkning. Mannen och hans släkt fick böta till kvinnan och hennes 
släkt för att hon inte längre var kysk, det vill säga oskuld. Men i och med lagändring år 1734 
fick kvinnorna en tydlig del i ansvaret då brottet lönskaläge kom att gälla både män och 
kvinnor. Lagändringen var en del i en rättslig förändringsprocess som pågick under hela 1600-
talet då kyrkan fick ett ökat inflytande över sedlighetslagstiftningen. Kyrkan menade att både 
mannen och kvinnan hade syndat och att båda därmed borde straffas. Redan 1694 författades ett 
kungligt brev till hovrätterna som bekräftade denna praxis.10 

Även om den utomäktenskapliga sexualakten i sig var brottslig så var det främst när den 
resulterade i att ett barn föddes som dom fälldes. Modern var det enkelt att bevisa som skyldig 
medan fadern lättare kunde svära sig fri. På detta sätt blev utomäktenskaplig graviditet främst 
ett problem för kvinnan. Många kvinnor blev ensamma med sin oönskade graviditet och 
barnamorden ökade i takt med att antalet utomäktenskapliga födslar ökade drastiskt i hela 
Europa omkring mitten av 1700-talet.11 

Barnamordsbrottet var kvinnligt kodat. Det beskrev en ogift kvinna som dolde sin 
utomäktenskapliga graviditet och förlossning och sedan dödade barnet. Brottet straffades med 
halshuggning.12 Trots det stränga straffen ökade barnamorden. Kung Gustaf III ville reformera 
rättsväsendet och införa mer humanitära strafformer. Det så kallade barnamordsplakatet från 
1778 var exempel på en sådan reform som var tänkt att underlätta för den kvinna som blivit 
gravid utom äktenskapet. Men vissa delar i reformen hade motsatt effekt. Exempelvis behövde 
inte modern längre uppge vem fadern var vilket ledde till att han lättare kunde smita från sitt 

                                                
5 Lindstedt Cronberg, 1997, se exempelvis s. 15.   
6 Skriftning och avlösning ingick i den kyrkliga lagen om kyrkoplikten, där den dömde bad Gud och församlingen om 
förlåtelse för sitt syndfulla brott. Därefter avlöstes hen från synden och återupptogs i församlingens gemenskap. Se 
Lindstedt Cronberg, 1997, s. 58. 
7 Gustavsson, 1972, s. 44f. Se även Lindstedt Cronberg, 1997, s. 74 och 267 
8 Frykman, 1977, s. 134ff. 
9 Handbok, 1693 års, kap 6 (om barnakvinnors kyrkogång) se Lindstedt Cronberg, 1997, s. 59. Handboken var i bruk 
fram till 1811. 
10 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 53f och s. 63. 
11 Marklund, 2004, s. 205. 
12 Sveriges rikes lag 1734, missgärningsbalken (MB), kapitel 16. 
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fadersansvar.13 

Var någon behjälplig med att döda fostret eller fosterutdrivning så straffades även de med 
döden. Detta reglerades i missgärningsbalken, i 1734 års lag, dels i kapitel 16 ”om barnamord” 
samt i kapitel 61 ”om delaktighet i missgärningar”. Och 1750 kom delaktighetsplakatet Kunglig 
Majestäts Förbud emot Barnamord och Delaktighet deruti. Denna delaktighetslagstiftning 
lämnade ett stort rättsligt spelrum för vad som definierades som medskyldighet.14 Ansvaret att 
upptäcka döljandet av graviditeten låg på husbönder och matmödrar samt anhöriga och husfolk, 
eller andra personer som vistades i den havande kvinnans närhet.15 Kontrollförsummelse skulle 
medföra åtminstone ett bötesstraff.16  

Över lag var det oklart hur tingen, hovrätterna och justitierevisionen tolkade och tillämpade 
1734 års barnamordslag. Efter 1750-talet verkade den dominerande straffpraktiken ha varit att 
en kvinna som inte haft uppsåt att mörda sitt barn skulle få behålla livet.17 

 

Tingslag, domsagor, hovrätt och högsta domstol. 

Detta avsnitt tecknar en kort bakgrund till de olika rättsinstanserna som de anklagade för 
barnamord kunde få ta del av, under den tidsperiod och geografiska område som min 
undersökning behandlar. 

De anklagade rannsakades vid tinget där brottet begåtts. Oftast sammankallade man ett extra 
ting då det gällde grova brott som mord, ett så kallat urtima ting. Men rannsakningen kunde 
också komma att ske vid ett ordinarie ting om det passade bättre. Ordinarie ting skedde oftast ett 
par gånger under året, ett höst- och ett vårting.  

Rättegången var en manligt kodad situation där de som dömde samtliga var män. Tingslaget 
bestod dels av lokala nämndemän, vilka var betrodda bönder från det tingslagets socknar, samt 
av häradshövdingen. Häradshövdingen i sin tur ansvarade över ett flertal tingslag som 
tillsammans bildade en domsaga. I Gästrikland och Hälsingland fanns tre domsagor vilka ingick 
i Gävleborgs län. Länet hade ett länshäkte dit de anklagade fördes i väntan på rannsakning. Här 
förvarades även fångar som inväntade hovrättens utslag. I Gävleborgs län låg häktet i Gävle och 
benämndes Gävle slottshäkte. 

De lokala tingen dömde samt verkställde vissa straff. Men grövre brottsanklagelser som mord 
gick först vidare till hovrätten för fastställande av dom, i detta fall Svea hovrätt. De kunde 
endera bekräfta domsbeslutet eller ändra det. Beroende av straffets art så kunde det verkställas 
på olika platser. Fängelsestraff verkställdes på slottshäktet i Gävle. Varje tingslag hade en egen 
avrättningsplats där dödsstraff verkställdes. Eftersom dödsstraff var, förutom ett straff för den 
dömde, även en varning för andra så skedde det offentligt där hela bygden kunde beskåda 
halshuggning och bålbränning. De som dömdes till tukthus skickades till Långholmen i 
Stockholm.  
                                                
13 Se exempelvis Lindstedt Cronberg, 1997, s.180. I hennes undersökning dömdes så gott som samtliga fäder till att 
bidra till barnets uppfostran i en undersökningsperiod före 1778 jämfört med en period efter 1778 då 76 av 82 oäkta 
barn hade okända fäder. 
14 Rautelin, 2009, s. 14. 
15 Rautelin, 2009, s. 227: Kongl. Mayts Förbud emot Barnamord, och delaktighet däruti 12.7.1750.  
16 Sveriges rikes lag, Missgärningsbalken (MB) kapitel 61:§3. 
17 Rautelin, 2009, s. 28. 
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Hovrättens dödsdomar kunde överklagas till högsta domstolen, en så kallad nådeansökan. Om 
den avslogs skulle den dödsdömde beredas av en präst innan dödsstraffet verkställdes. 
Beredelsen innebar att den dömde ångrade sitt brott och fick syndernas förlåtelse. Syftet var att 
rädda den dömdes själ från evig pina i helvetet. Beredelsen skedde på häktet i Gävle i en enskild 
kammare benämnd beredelserummet. 

I bilaga 1 finns en karta över de tre domsagorna och de femton tingslagen som Gävleborgs län 
bestod av under undersökningsperioden.  
 
 
Tjänstehjonsstadgan 

De anklagade kvinnorna material innehade alla en tjänstefolksposition. Följande kapitel ger en 
bakgrund till deras arbetssituation vilken reglerades av tjänstehjonsstadgan. 

Som ogift kvinna måste man ha någon som kunde föra ens laga försvar. Bestämmelserna om 
laga försvar tvingade jordlösa, både män och kvinnor, till årstjänst hos någon som var i position 
att kunna erbjuda försvar åt andra, vanligen genom jordägande eller hantverk. 
Tjänstehjonsstadgan reglerade dels arbetsrelationer på ett samhälleligt plan, mellan jordägande 
och icke jordägande, och dels inom hushållet där män och kvinnors maktrelationer reglerades i 
tjänstefolkssystemet.18  

Pigtjänstekontraktet tecknades för ett år i taget och eventuellt byte av arbetsplats skedde vid 
Mikaelitid, den 29 september. Man var tvungen att ta en tjänst, men hade rätt att välja hos 
vilken husbonde samt rätt till att säga upp sig efter den lagstadgade minimitiden på ett år. 
Frågan om hur tjänstefolkspositionen ska förstås ”som en möjlighet att fatta självständiga 
beslut, få en egen inkomst och utbilda sig inför en kommande position som husbondfolk, eller 
som den emblematiska underordningens främsta uttryck” är fortsatt aktuell menar 
ekonomhistoriker Carolina Uppenberg.19 

Alla pigor och drängar hade inte möjlighet att ärva eller gifta sig till jordegendom. För dem 
kunde någon form av torparhushåll vara möjlig. Att man fick tillgång till ett torp på någon 
annans egendom, där man betalade någon form av lega, en hyra, ofta i dagsverken till ägaren. 
Torparen hade också ett mindre, eget jordbruk som inte producerade tillräckligt för att föda en 
familj. Andra former av hushåll för icke jordägande var backstugusittare vilka hade mindre jord 
än torparna. Slutligen fanns statarna vilka var gifta, men liksom ogift tjänstefolk lydde under 
tjänstehjonsstadgorna.20 

Tjänstefolkskontraktet var inte ett kontrakt om ett visst arbete, utan var från början ett kontrakt 
om att utföra allt det arbete som skäligen befalldes under ett års tid, samt att bete sig underdånig 
gentemot husbondfolket. Tjänstehjonsstadgorna innehöll både specifika bestämmelser om 
sådant som antalet tillåtna tjänstehjon och vilka dagar uppsägning skulle ske, samt en 
beskrivning av en världsbild grundad på religiösa föreställningar som reglerade beteenden och 
förhållningssätt i relationen.21  

                                                
18 Uppenberg, 2018, s. 13f. 
19 Uppenberg, 2018, s. 15. Undantag till tjänstetvånget fanns om man exempelvis behövdes hemma hos sin gamla 
förälder. 
20 Uppenberg, 2018, s. 20. 
21 Uppenberg, 2018, s. 65 och 106f. 
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Den första egentliga tjänstehjonsstadgan kom 1664 även om tjänstefolk hade reglerats tidigare. 

Den reviderades därefter 1686, 1723, 1739, 1805 och det som kom att bli den sista 
tjänstehjonsstadgan utkom 1833 och gällde fram till 1926. År 1885 upphörde tjänstetvånget.22 

 

Syfte och frågeställning  
 
Tidigare forskning har ofta lagt fokus på barnamörderskan i sig medan andra delaktiga 
förbisetts. Detta beror på att de delaktiga inte varit så synliga i rättegångsmaterialet, vilket i sin 
tur kan härledas till att rätten i första hand varit intresserad av att utreda den anklagade 
barnamörderskans uppsåt, för att avgöra vilken dom som skulle fällas. Då tidigare forskning 
ofta haft fokus på gärningspersonen och förbisett rättsprocessens sociala kontext har ett bredare 
perspektiv använts i denna studie. Detta för att belysa andra delaktigas roller och inverkan på 
brottsprocessen. 
 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka faktorer och hur dessa som påverkat kvinnornas 
agerande kring sina oönskade graviditeter (vilket ledde till att deras barn dog) samt att 
undersöka vilka faktorer och hur dessa påverkat vilket straff de fick. Vidare har fokus lagts på 
att undersöka om det fanns andra delaktiga till barnamordet (inklusive försummelse).  
 
Analysen kommer att ske ur Scotts genusperspektiv. Detta för att få syn på genusstrukturer och 
genusperformativitet, och dess inverkan på barnamordsbrottet.  
 
För att uppnå syftet vill jag svara på följande frågor: 
 

1. Vilka faktorer påverkade, och hur påverkade de, att de anklagade kvinnornas barn kom 
att dö? 

2. Vilka faktorer påverkade, och hur påverkade de, vilket straff de anklagade kvinnorna 
fick? 

3. Hur såg eventuell delaktighet ut, och hur påverkade den de anklagade kvinnornas 
agerande? 

4. Hur ser genusperformativiteten ut i mitt material? 
 

Teoretiska perspektiv 
 
Genusanalysen utgår från genushistorikern Joan Scotts teori (Gender: A useful Category of 
Historical Analysis).23 Nedan följer en presentation av teorierna samt en beskrivning hur de 
använts i uppsatsens analys. 
 
Scotts definition av genus består av två påståenden: “gender is a constitutive element of social 
relationships based on perceived differences between the sexes, and gender is a primary way of 
signifying relationships of power”.24 Påstående ett “Genus i betydelsen ett konstituerande 
element i sociala relationer” involverar fyra interrelaterade element. I uppsatsens undersökning 
används ordet nivåer istället för element. 

                                                
22 Uppenberg, 2018, s. 66f. 
23 Scott, 1986. 
24 Scott, 1986, s. 1067. 
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1. Element 1. Kulturella symboler, t.ex. jungfru Maria och Eva som symboler för kvinnor 
eller kvinnlighet. Symboler som väcker mångsidiga (och ofta motstridiga) 
representationer. Scott menar att det är viktigt att studera vilka symboliska 
representationer som åberopas, hur, och i vilka kontexter?25 

2. Element 2. Normativa ”begrepp”, tolkningar av symbolernas mening. T.ex. kan 
kyskhet vara en tolkning av symbolen Maria: kvinnor bör vara kyska. Dessa tolkningar 
bidrar till att göra könen binära och dikotoma. 

3. Element 3. Sociala institutioner och organisationer, män och kvinnors olika positioner 
och maktrelationer i t.ex. hushållet eller familjen men också samhälleliga institutioner. 
Utifrån detta element tolkas vad som uppfattas som manligt och kvinnligt i 
institutionerna, ex i äktenskapet eller hushållet.  

4. Element 4. Subjektiv identitet, det som gör identiteten könad. Scott menar att det är 
viktigt att undersöka hur könsidentiteter konstrueras och att relatera detta till de andra 
tre elementen (nivåerna). Scott problematiserar könad identitet och menar till exempel 
att om könad identitet endast bygger på kastrationsångest så förnekas betydelsen av 
historiska undersökningar.26 

Scotts definition ovan har, i en friare form, använts till att analysera hur dessa fyra nivåer verkar 
inom de olika påverkansfaktorerna som identifierats i undersökningen. Det är åtta faktorer som 
analyseras i uppsatsen. Fyra faktorer vilka påverkade att de anklagade kvinnornas barn dog: 1) 
barnafadern, 2) de anhöriga, 3) religion och skammen, 4) husbondfolket. Och fyra faktorer vilka 
påverkade vilket straff kvinnorna fick: 5) kulturellt kvinnligt konnoterade symboliska 
representationer, 6) gudsfruktan och den religiösa moralen, 7) det lokala rättsväsendet, 8) 
ryktesspridning och social position. En faktor i taget analyseras i undersökningsdelen där de 
fyra kvinnornas olika genusmaktrelationer och positioner analyseras utifrån Scotts teori för att 
få syn på hur varje faktor påverkade deras handlande. 

Nedan följer redogörelse för definitioner av de fyra olika nivåerna och deras relevans i analysen. 
De åtta påverkansfaktorerna nämns utifrån ovan nämnda numrering. 

1. Symbolisk nivå: Kulturellt tillgängliga symboler är de som, vilket nämns ovan, framkallar 
mångsidiga, oftast motsägelsefulla, representationer, exempelvis för kvinnan.27 För jungfru 
Maria, som symbol för kvinnan, kan exempelvis blyghet vara en symbolisk representation 
för henne kopplat till kyskhetsnormen. Och för Eva, som en annan symbol för kvinnan, kan 
exempelvis fräckhet vara en symbolisk representation för henne kopplad till brytandet mot 
kyskhetsnormen. Då dessa olika representationer är en viktig påverkansfaktor i sig för 
vilket straff kvinnorna fick så sker analys av representationerna även som en egen faktor i 
undersökningen (den 5e). Hur ser de symboliska representationerna ut i mitt material, som 
fick betydelse för de anklagade kvinnornas agerande, inom alla de 8 påverkansfaktorerna? 
Det handlar om betydelsen av motsägelsefulla symboliska representationer kopplade till 
den gifta kontra den ogifta modern. De som födde oäkta barn gick emot Guds vilja och 
ansågs därmed som dåliga. Men vad hände om exempelvis de ogifta mödrarna i övrigt 
betedde sig hedersamt? Här uppstår en krock av betydelsen heder och det blir viktigt att 

                                                
25 Scott, 1986, s. 1067. 
26 Scott, 1986, s. 1068. 
27 Scott, 1986, s. 1067. 
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studera vilka symboliska representationer som åberopas? Hur de åberopas, och i vilken 
kontext?28 

2. Den normativa nivån sätter igång tolkning av meningen med de symboliska 
representationerna. Normer verkar för att begränsa och behålla de metaforiska 
möjligheterna. De normativa begreppen uttrycks exempelvis i religiösa doktriner där 
religionen förespråkar att en kvinnas heder vilar på hennes kyskhet (så som att graviditet 
ska ske inom äktenskapet). I det sociala livet florerar folktro och fördomar i anknytning till 
kyrkans doktriner om att okyska kvinnor var dåliga och därmed ett hot mot människor och 
grödor. Utbildning, vetenskap, lagen och politiska doktriner är andra områden där de 
normativa begreppen uttrycks. Upplysningstiden introducerade nya normer där de lärda 
intog andra positioner än tidigare. Vilken betydelse får detta i min undersökning? Vid vilka 
tillfällen och under vilka omständigheter ”vinner” den dominanta positionen?  

3. På den institutionell nivån återfinns ett flertal av de påverkansfaktorer som analyseras i 
undersökningen. Barnets far är en påverkansfaktor (den 1a) vilken bryter mot äktenskapets 
institutionella lagar och normer då han gör pigan gravid. Här finns en ojämn maktrelation 
på flera plan vilket lätt ledde till att kvinnan blev ensam med skammen över sitt oäkta barn. 
Mannen var kvinnans överhuvud och det blev svårt för henne att kräva äktenskap då 
normen var att hon skulle bete sig underordnat, representerat av blyghet. Vidare påverkade 
de statliga institutionens lagar män och kvinnor olika, på så sätt att män lätt kunde smita 
från sitt fadersansvar. En annan påverkansfaktor (den 4e) är husbondfolket, hos vilka 
pigorna tjänade då de födde sina barn. Pigans plattform var hushållet som institution där 
tjänstehjonsstadgan reglerade hennes värld. Att bli gravid utan att vara gift rubbade denna 
världsordning och kunde reta upp husbonden. Grunden och strategin inom 
hushållsinstitutionen var att pigor gifte sig sent. Detta för att vänta in tills det fanns 
möjlighet att bilda hem genom något arv eller en partner som ägde jord. Vilken betydelse 
har detta i mitt material? Hur ser maktrelationen ut mellan pigan och 
husbonden/matmodern? Finns individuella skillnader som gör att pigorna har olika 
möjligheter att agera? Relationer inom familje- och sockeninstitutionen påverkades också 
av de oäkta graviditeterna (den 2a och 8e faktorn). Kvinnans mor och far fick skämmas för 
sin dotter, och hela socknen kunde påverkas om de måste försörja henne. Socknen var även 
en plattform där ryktesspridningen skedde viket var en viktig påverkansfaktor (den 8e) till 
att kvinnan hade svårt att dölja sin graviditet och födsel. Hur påverkade dessa 
maktrelationer kvinnorna i min undersökning (i förhållande till de övriga nivåerna)? En 
annan viktig institution är kyrkan där religionen och gudsfruktan var faktorer (den 3e och 
6e) som påverkade kvinnornas agerande. Den religiösa moralen och skammen kunde 
användas som maktmedel på olika sätt. Vilka blir synliga i mitt material och hur kunde 
kvinnorna agera utifrån sin position där den religiösa normen var olika för män och 
kvinnor? Tingsrätten är ytterligare en institution där det lokala rättsväsendet var en stor 
påverkansfaktor (den 7e) till vilket straff kvinnorna fick. Pigan agerade här utifrån en 
underordnad position på flera plan, som ogift, som kvinna, som tillhörande allmogen. Men 
kan man se individuella skillnader i maktrelationerna i de fyra olika kvinnoödena? Vad 
beror de då på i så fall? Här kan vittnen och husbondfolkets position ha betydelse, 
exempelvis om husbonden var en enkel bonde eller om han var en lärd präst.  

4. På individuell nivå hade antagligen de fyra anklagade kvinnorna i min undersökning lite 
olika bakgrund. Hur förhåller de sig till normerna och de symboliska representationerna på 
den individuella nivån? Vad i deras individuella situationer påverkade hur de kom att 
handla? Och vilka individuella egenskaper tog rätten fasta på? Och hur stor roll spelade 

                                                
28 Scott, 1986, s. 1067. 
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deras individuella egenskaper då rätten skulle döma dem? De var alla i grunden, ur flera 
aspekter, i underordnad position, som kvinna, som ogift och som piga. Viktigt att 
undersöka hur de som subjekt kunde påverka, inte påverka, sin situation.  

 
Scott påpekar, utifrån denna första del av hens genusdefinition, att det viktiga för historisk 
(genus)forskning är att undersöka vad förhållandet mellan de fyra aspekterna är.29 Enligt Scott 
erbjuder de fyra nivåerna även möjlighet att diskutera olika sociala processer så som klass, ras 
och etnicitet kopplat till Scotts andra påstående att ”gender is a primary way of signifying 
relationships of power”, det att genus i grunden är det primära fältet där maktrelationer 
uppstår.30  

I undersökningen är detta intersektionella perspektiv viktigt att beakta eftersom flera olika 
maktrelationer korsar varandra i bondesamhället vid sekelskiftet 1800, vilket fick betydelse för 
de barnamordanklagade kvinnorna. Dels finns ett slags klassperspektiv generellt mellan fattig 
och rik, de som ägde jord och inte. För en anställd piga spelade det roll om hon kom från en 
obesutten familj eller inte för hennes handlingsutrymme, samt om den hon blivit gravid med 
kom från en besutten eller obesutten familj. Vidare spelade klassperspektivet mellan allmogen 
kontra lagmän och präster (staten/kyrkan) roll för olika maktrelationer.  

Andra aspekter att beakta angående viktiga maktrelationer som hade betydelse är äran och 
hederns roll kontra skammens. Tidigare forskning visar att skammen av att behöva sitta på 
horpallen i kyrkan var så stor att en ogift mor hellre valde att ta sitt liv alternativt sitt barns liv.31 

En viktig och övergripande aspekt i Scotts teoretisering är att genusrelaterade maktrelationer 
som skillnads- och hierarkiskapande processer enligt både konkret och symboliskt socialt liv 
organiseras genom vad som ges mening och betydelse. Så som att kvinnans maktposition inte 
beror på de saker hon gör utan på den betydelse handlingen får.32 Detta perspektiv är viktigt att 
ha i åtanke då de anklagade barnamörderskornas handlingsutrymme analyseras.  

Slutligen några tankar om platsen och situationen där mitt material, rannsakningsprotokollen, 
skapades, nämligen tingsförhandlingarna. Rättegången var som en föreställning där man kan se 
kön som performativt. För att upplevas som trovärdig var det viktigt att beskriva sig själv och 
sitt handlande utifrån sitt köns förväntade konnotation. Det är viktigt att förstå att de anklagade 
kvinnorna, vittnen, husbondfolket samt domare, länsman med flera spelade ”en roll” i 
rättegången. Att där gestaltades ”könsroller” så som det var tänkt att det skulle ageras, för att 
upplevas som trovärdigt eller inte. Även hushållet kan ses som en arena för genusperformativt 
handlande, som en scen där pigan skulle agera underdånig inför matmodern och husbonden 
samt lyda dem utifrån förväntade normer byggda på kulturellt kvinnligt kodade symboliska 
representationer. Viktigt att se vilken betydelse denna performativitet fick för de anklagade 
barnamörderskorna i mitt analysmaterial. Hur performativitet uttrycks, främst utifrån den 
individuella nivån. 

Begreppet performativitet ska här förstås utifrån att genus görs begripligt genom att upprepa de 
                                                
29 Scott, 1986, s. 1069. 
30 Scott, 1986, s. 1069. 
31 Lövkrona, 2004, s. 193-195. Angående horpallen, även benämnd pliktpallen, så var den en särskild bänk som stod 
vid altaret i kyrkan. Att sitta på pliktpallen var ett obligatoriskt kyrkligt straff vid lönskaläge. Pliktpallen avskaffades 
när den offentliga kyrkoplikten ändrades till ”enskild skrift och avlösning” år 1741. Se Lindstedt Cronberg, 1997, s. 
267. Men även 1741 var den enskilda skriften skamlig eftersom alla i kyrkan ändå såg kvinnan som skulle skriftas 
och i vissa fall hördes förmaningarna som skedde i sakristian ut till kyrkbänkarna. 
32 Scott, 1986, s. 1067. Scott citerar här antropologen Michelle Rosaldo 
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handlingar som hör till uppfattningen om hur ens kön ska gestaltas. Genom att exempelvis 
kvinnorna visar sig skamsna inför sin oäkta graviditet och döljer den så ”görs” genus efter hur 
ens könsidentitet uppfattas ska bete sig (på ett omedvetet plan). Men genusperformativitet kan 
också utnyttjas medvetet. För att få sin vilja igenom kan både de anklagade kvinnorna, de som 
rannsakar henne samt de som för kvinnornas talan använda sig av genusperformativiteten. Men 
här kan hinder uppstå beroende av de inblandades olika maktpositioner på det intersektionella 
planet (exempelvis klasskillnad), vilket gör att performativiteten inte kan utnyttjas. Detta 
perspektiv är viktigt att beakta i analysen. 

 

Tidigare forskning  
 
I den omfattande forskningen om barnamörderskor är det två studier som varit viktiga för denna 
undersökning. Etnologen Inger Lövkronas arbete Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, 
makt och sexualitet i 1700-talets Sverige samt historikern Mona Rautelins avhandling En 
förutbestämd sanning, barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, 
kropp och social kontroll.33 
 
Lövkrona fokuserar på lägrarens påverkan att barnet dog medan Rautelin även ser andra som 
delaktiga till barnamordet, såsom matmödrar/husbönder och barnamörderskans föräldrar. De 
kommer till olika slutsatser där Lövkrona menar att barnafadern hade stor roll i att barnet dog 
medan Rautelin ser att andra delaktiga spelade en större roll samt rena olyckshändelser. Att 
Rautelin och Lövkrona kommit till olika slutsatser menar Rautelin beror på att hon utgått från 
ett mycket större material än Lövkrona. Rautelin har studerat 83 fall mer ingående där 
undersökningen totalt bestått av 269 barnamordsfall och 142 delaktighetsbrott, medan 
Lövkronas studie bestod av 8 barnamordsfall.34  
 
Rautelins forskningsresultat, angående olyckshändelser och de delaktigas påverkan, är viktiga 
för min studie. Rautelin utröner olika slags barnamörderskor, de som gömmer sina barn slarvigt 
och de som gömmer dem noga. Hon menar att de som gömt noga har planerat mordet medan de 
som gömt slarvigt oftast inte hade gjort det, utan att det var tillfälligheter som ledde till att hon 
blev en barnamörderska. Detta togs inte i beaktande under tingsförhandlingen, utan kvinnan 
sågs som en ond mördare då hon dolt sin graviditet och förlossning, även om det exempelvis 
skulle skett ett missfall. Detta perspektiv är, som nämnts tidigare, extra intressant att fördjupa 
sig i då det är ett forskningsfält som är lite undersökt (angående olyckshändelser och delaktigas 
påverkan i brottet). 
 
För att förstå barnamord bör man förstå kvinnans position som sexuell varelse och ogift mor, i 
en kontext av patriarkalt bondesamhälle. Forskning som gett olika syn på könsmaktstrukturer 
och sexuella relationer är historikern Eva Bergenlövs avhandling Skuld och oskuld: barnamord 
och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800,35 etnologen Jonas Frykmans 
arbete Horan i bondesamhället,36 sociologen Gun-Britt Johanssons avhandling Synderskan och 
Lagen Barnamord i tre Norrlandslän 1830-187037 och historikern Marie Lindstedt-Cronbergs 

                                                
33 Rautelin, 2009. Lövkrona, 1999. 
34 Rautelin, 2009, s. 494f samt Lövkrona, 1999. 
35 Bergenlöv, 2004. 
36 Frykman, 1977. 
37 Johansson, 2006. 
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avhandling Synd och skam, ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680- 1880,38  

Om kvinnans utomäktenskapliga sexuella relationer var frivilliga eller inte finns det olika 
åsikter om. Bergenlöv menar att de flesta sexuella relationerna under 1800-talet var frivilliga 
och ägde rum med klassmässigt jämbördiga män. Frykman problematiserar detta förhållande 
och framhåller istället att den utomäktenskapliga sexualiteten var kringgärdad av skam där 
särskilt kvinnorna drabbades av samhällets intolerans kring detta. Lövkrona för resonemanget 
om ofrivillighet längst och menar att många av barnamorden föregåtts av ofrivilliga sexuella 
relationer, maktutövning och ibland våld.  

Det finns olika åsikter om hur stigmatiserande skammen var. Lövkrona och Frykman nämner att 
skammen över att behöva kyrktagas (skriftas) var så stor att man hellre tog sitt liv, alternativt 
sitt barns liv.39 Även lagarna ändrades så det skulle bli mindre skamfyllt att föda sitt oäkta barn. 
Men Rautelin menar att det inte endast kunde vara rädslan för skam och stigmatisering som drev 
kvinnorna till mord. Speciellt med tanke på att det trots allt var många som födde barn utom 
äktenskapet. Rautelin anar andra rädslor och orsaker, som tillfälligheter och kontrollbrist. 

För att förstå betydelsen av dikotomin kyrktagning kontra skriftning, som starkt bidragande till 
skambeläggning (för de som skriftades), är Lindstedt Cronbergs tidigare nämnda avhandling 
samt etnologen Anders Gustavssons avhandling Kyrktagningsseden i Sverige viktiga 
forskningsbidrag.40 Gustavsson visar hur hedersamt kyrktagningen upplevdes för de gifta 
mödrarna vilket gjorde att den skamfyllda skriftningen för de ogifta mödrarna blev än mer 
skamfyllt.  

För förståelsen av bondekulturen, där de ogifta pigorna befann sig, är forskning om deras roll 
viktig. En ny avhandling, I husbondens bröd och arbete, Kön, makt och kontrakt i det svenska 
tjänstefolkssystemet 1730–1860, av ekonomhistorikern Carolina Uppenberg är särskilt intressant 
där underordningens kontrakt beskrivs.41 Uppenberg tar upp att det råder oenighet inom 
forskningen om vilken social position det agrara tjänstefolket uppfattades inneha. Ingen 
förnekar att de generellt fick arbeta hårt och stod längst ner i hushållshierarkin. Men medan viss 
forskning framhåller att tjänstefolket behandlades som en del av familjen så hävdar andra att 
tjänstefolket sannolikt var mycket utsatta och att lagstiftningen främst framhöll husbondfolkets 
rättigheter och hjonens skyldigheter. Ett synsätt var att tjänstehjonssystemet sågs som ett sätt att 
fördela ung, ogift arbetskraft mellan gårdshushållen.42 

Ett annat viktigt forskningsarbete för att förstå bondekulturen är historikern Andreas Marklunds 
arbete I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning,43 Han undersöker husbondeväldet ur 
ett manligt perspektiv som kompletterar övrig forskning som mer har fokus på kvinnans 
situation i första hand. 

En annan historiker som undersökt vilka konsekvenser utomäktenskapligheten fick för de ogifta 
mödrarna är historikern Robert Eckeryd som i sin nyligen utkomna avhandling från 2017, 
Acceptans eller utstötning?: ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1940, geografiskt rör sig över 
                                                
38 Lindstedt-Cronberg, 1997. 
39 Frykman, 1996(1977), s. 139f och Lövkrona, 2004, s.194. Både Frykman och Lövkrona nämner begreppet 
kyrktagas fast det i praktiken egentligen var skriftning och avlösning (kyrkoplikt) som de ogifta mödrarna fick 
genomgå medan de gifta mödrarna kyrktogs, se begreppsförklaring Lindstedt Cronberg, 1997, s. 267. 
40 Lindstedt Cronberg, 1997 och Gustavsson, 1972. 
41 Uppenberg, 2018. 
42 Uppenberg, 2018, s. 29f. 
43 Marklund, 2004. 
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liknande område som mitt material, jordbrukslandsbygd i norra Sverige. Hans resultat visar att 
de ogifta mödrarnas utsatthet främst berodde på hur vanligt det var med utomäktenskapliga 
födslar i de olika områdena samt att det i sin tur hängde ihop med hur religiositeten och den 
socioekonomiska strukturen såg ut.44  

Angående den socioekonomiska strukturen menar Eckeryd att olika socialgrupper såg olika på 
utomäktenskapliga födslar vilket borde ha påverkat hur de ogifta mödrarna blev behandlade i 
lokalsamhället. Att det är relevant att betona de självägande bönderna, vars syn på ogifta mödrar 
i hög grad bör ha haft rötterna i sådant som arv, egendomsöverföring och bondehushållets 
struktur.45 Detta gäller även min undersökning där den socioekonomiska skillnaden kan vara 
stor mellan självägande bönder och torpare, soldater samt även intressant att beakta om 
religiositeten kan ha haft betydelse.  

Annan forskning som också, likt Eckeryds, gäller senare perioder än min, är intressant ur ett 
genusperspektiv. Historikerna Britt Sandströms och Marja Taussi Sjöbergs artikel Ensamma 
med skammen, Barnamörderskor i Västernorrlands län 1861-1890 samt Taussi Sjöbergs bok 
Dufans fångar. Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige har varit viktiga för 
förståelsen av barnamordsbrottet i relation till hur livet kunde bli om man födde oäkta barn samt 
om att vara detta oäkta barn.  

Taussi Sjöbergs undersökning om ”Dufvan”, Västernorrlands länsfängelse i Härnösand, ger en 
viktig bild av vilka som blev brottslingar utifrån bland annat om de var ”oäkta” eller ”äkta” 
barn. Där även den sociala bakgrunden hade betydelse, utifrån ursprungsfamiljens situation, 
exempelvis om deras föräldrar levde eller inte.  

För att få ytterligare en inblick i det långa perspektivet, ur ett genusperspektiv, har historikern 
Helena Bergmans avhandling Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik och 
välfärdsstat 1900-1950 varit betydelsefull. Avhandlingen visar hur staten försökte styra 
relationen mellan män och kvinnor genom barnavårdsmannareformen (1917). Att den utbredda 
könsuppfattningen kom att ifrågasättas och utmanas inom det offentliga området såväl som 
inom familjens privatliv.46 Männen skulle nu fostras till att bli ansvarsfulla fäder genom att ta på 
sig faderskapet samt att betala underhåll för sitt utomäktenskapliga barn.  

En viktig del i reformen som är relevant till denna undersökning är att kvinnorna nu fick 
möjlighet att avlägga värjemålsed. Det vill säga att de fick gå ed på att de talade sanning då de 
sa att den utpekade mannen verkligen var barnafadern. Tidigare hade kvinnan inte ansetts 
trovärdig men förändringen kom nu då man ansåg att det var männen som talade osanning då de 
nekade till sitt faderskap genom värjemålseden. 

 

 

 

  

                                                
44 Eckeryd, 2017, s. 7f. 
45 Eckeryd, 2017, s. 44. 
46 Bergman, 2003, abstract. 
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Avgränsning  
 
Denna undersökning avgränsas till kvinnor anklagade för barnamordsbrott i Gävleborgs län 
kring sekelskiftet 1800. Val av avgränsning i tid och rum har utgått från min tidigare forskning 
om sedlighetsbrott i Hälsingland under 1700-talet, då jag fann en barnamörderska Margta som 
blev avrättad 1799.  
 
Beroende av rannsakningsprotokollens omfång, mellan 11 till 20 sidor per rannsakning, har jag 
begränsat mig till fyra anklagade barnamörderskor. Detta eftersom det tagit lång tid att 
transkribera alla handskrivna sidor som bitvis varit svårtolkade. Valet av tidsperiod blev då 
1794-1805. 
 
Metod och källmaterial 

Huvudsakligt källmaterial 

För att finna de barnamordsanklagade har Gävle slottshäktes fångrullor använts. Till länshäktet 
fördes alla mordmisstänkta i länet i väntan på Svea hovrätts utslag. Fångrullorna är ett bra 
källmaterial för att få en översikt över den anklagades rättsprocess. Från och med att fångarna 
skrivs in finns noterat vad som sker med dem: när de skickas till rannsakning och kommer 
tillbaka, vad domen blev, besked om utslag från hovrätten och högsta domstolen, när de sändes 
vidare och vart (till tukthus eller avrättning). Fångrullornas information har använts för att söka 
efter de lokala tingens (häradsrätternas) rannsakningsprotokoll på Härnösands och Östersunds 
landsarkiv (HLA och ÖLA). Hovrätten och högsta domstolens beslut återfanns dels på 
riksarkivet i Stockholm (RA) och dels på HLA. 

Textanalysförfarande  

Den huvudsakliga metoden har bestått av ett textanalytiskt tillvägagångssätt där fyra 
rannsakningsprotokoll har analyserats. Efter en första genomläsning av de fyra anklagade 
barnamörderskornas rannsakningsprotokoll samt hovrättens och högsta domstolens 
utslagsdomar (under perioden 1794-1805) valdes att analysera materialet utifrån vilka faktorer 
som påverkade dels att barnet kom att dö och dels utifrån vilket straff de anklagade fick.  

De faktorer som identifierades som viktiga att analysera utifrån syftet är åtta stycken. Fyra 
faktorer vilka påverkade att de anklagade kvinnornas barn dog: 1) barnafadern, 2) de anhöriga, 
3) religion och skammen, 4) husbondfolket. Och fyra faktorer vilka påverkade vilket straff 
kvinnorna fick: 1) kulturellt kvinnligt konnoterade symboliska representationer, 2) gudsfruktan 
och den religiösa moralen, 3) det lokala rättsväsendet, 4) ryktesspridning och social position. 

I undersökningen analyseras en påverkansfaktor i taget. Och då en faktor analyseras så sker det 
utifrån informationen från de fyra kvinnornas rannsakningsprotokoll (information som gäller 
just den faktorn). Analysen (i/av varje påverkansfaktor) sker utifrån teorins fyra nivåer; den 
symboliska nivån, den normativa nivån, den institutionella nivån och den individuella nivån.47 

Hur de olika faktorerna påverkade de fyra barnamordsanklagade syns lite olika i materialet. 
Dels beror det på att de olika faktorerna har olika stor påverkan över kvinnornas 
handlingsutrymme. Och dels beror det på att rannsakningsprotokollen innehåller olika mycket 

                                                
47 Scotts teori vilken har använts i en friare form, se s. 7f. 
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information. Exempelvis i Kerstins protokoll finns det mycket information om hennes 
(genusmakt)relation till husbondfolket på flera plan, vilket påverkade hur Kerstin kunde agera. 
Men en påverkansfaktor i taget har analyserats. Exempelvis i avsnittet om husbondfolkets 
påverkan så analyseras hur Kerstin och de andra tre kvinnorna påverkades utifrån Scotts alla 
fyra nivåer. 

I textanalysen av rannsakningsdokumenten identifieras alltså de fyra nivåer som Scotts 
genusanalys är byggd på (se beskrivning ovan). Vidare identifieras två arenor där genus blev 
performativt: dels under själva rättegången och dels i hushållet. Denna performativitet 
analyseras också löpande under de avsnitt där performativitet är aktuellt. 

De åtta påverkansfaktorerna som analyseras 

Valet av påverkansfaktorer är en kombination av flera variabler: dels utifrån syftet, dels utifrån 
jämförelse av tidigare forskning och naturligtvis utifrån det som går att finna i materialet och 
här har Scotts fyra nivåer varit viktiga ”genusglasögon”. Givetvis kan det finnas andra 
påverkansfaktorer som jag inte fått syn på. Exempelvis skulle folktro och skrock kunna vara en 
påverkansfaktor speciellt kopplat till skam och stigmatisering där folktron trodde att ogifta 
mödrar kunde förstöra bondens grödor om hon gick över den, eller att barn blev sjuka av att se 
på en ”hora”. Men då denna information saknas i materialet har jag inte kunnat analysera den 
faktorn. 

Tre av de åtta påverkansfaktorerna har valts utifrån intentionen att i undersökningen ge ett 
bredare perspektiv av rättsprocessens sociala kontext, det att studera andra delaktigas roller och 
inverkan på brottsprocessen (i det att barnet kom att dö). Dessa tre påverkansfaktorer är 
barnafadern, de anhöriga och husbondfolket. Och de har valts dels utifrån Rautelins 
undersökning för att kunna jämföra med hennes resultat och dels utifrån att dessa tre är 
relevanta utifrån informationen i materialet. Även annan tidigare forskning (än Rautelins) har 
använts då resultat jämförts. I mitt material är faderns och husbondfolkets påverkan synlig för 
alla de fyra kvinnorna. De anhörigas påverkan däremot, som kvinnornas mor och far, är mer 
osynligt i materialet, där främst två av kvinnorna påverkas.  

Religionen är synlig i protokollen både som påverkansfaktorer till att barnet dog och till vilket 
straff kvinnan fick, fast utifrån lite olika perspektiv. I det första fallet är det skammen som får 
betydelse och i det andra fallet är religionen som en maktfaktor till att få kvinnorna att erkänna, 
att den religiösa moralen är kopplad specifikt till kvinnligheten.  

Då det finns specifik intressant information om kulturellt kvinnligt konnoterade symboliska 
representationer så har den påverkansfaktorn fått ett eget avsnitt (även om den tangerar en av 
Scotts nivåer i sig, den symboliska). 

Det lokala rättsväsendet är en viktig påverkansfaktor där det kan vara svårt att få syn på dess 
påverkan. Å ena sidan följer den lagen men å andra sidan kan man se lite olika angreppssätt 
beroende på de individuella personerna som sitter i rätten, så som domare och länsman samt 
andra maktgenusrelationer (så som husbondens positionering i rätten utifrån social status mm). 
Eftersom protokollen finns från 3 olika häradsrätter så blir det relevant att föra en analytisk 
diskussion här. 

Till sist, då ryktesspridningen finns med i mitt material som en väldigt tydlig påverkansfaktor så 
är den med även om den främst är synligt i två av fallen.  
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Övrigt källmaterial 

Som kompletterande källa till genusanalysen har ett skillingtryck använts vilket var skrivet 
utifrån en av de anklagade i material, Margta Carlsdotter Björk (vilket redan var känt från min 
tidigare forskning). Här har jag främst jämfört hur genusperformativiteten stämmer, inte 
stämmer överens i skillingtryckets beskrivning av Margta kontra rannsakningsprotokollet. 

Husförhörslängder och födelse- och dödböcker har använts i syfte att ringa in de anklagade 
barnamörderskornas livsmönster. Dels har det varit viktigt för att se om de bytte hushåll vid sin 
graviditet och dels för att undersöka om och när deras föräldrar dött. Husförhörslängderna kan 
vara en bra källa där uppgifter finns om var personerna tidigare har bott och vart de flyttat samt 
information om omständigheter så som om någon i hushållet föddes, dog eller gifte sig. Här får 
jag en bild av alla som bodde i hushållet: husbonden, matmor, deras barn, eventuellt deras 
gamla föräldrar, andra närstående (bror eller syster till husbonden), pigor och drängar. Här står 
också noterat när de tog nattvard och hade husförhör vilket gör att jag kan följa dem, vilka år de 
har tjänat i just det hushållet.  

Tyvärr är inte all denna information införd för alla personer så jag har endast använd 
information då den varit tydlig. I en del fall har informationen i rannsakningsprotokollen varit 
för bristfällig för att jag ska hitta husförhörslängden. I andra fall har själva husförhörslängden 
varit bristfälligt ifylld så att jag inte har hitta personen i fråga. I Stinas fall har jag inte hittat 
husförhörslängden i byn Näset, i Ragunda socken. I Kerstins fall uppges socknen, Floda socken 
i Dalarna, men inte byn, och då blir det för omfattande att söka efter henne.  

För att följa hela rättsprocessen har Svea hovrätts utslag över domarna samt högsta domstolens 
utslag över nådeansökningarna studerats. Försök har gjorts att finna själva nådeansökningarna. 
Källmaterialet är inte fullkomligt men en av två nådeansökningar fanns bevarad så den har 
använts i analysen. Den har varit till stort värde för att förstå den individuella bakgrunden. För 
att hitta när de dödsdömda avrättades har Gävleborgs landskanslis brev- och supplikdiarier 
använts. 
 
En av de anklagade dömdes till tukthus i Stockholm. För att undersöka om hon fullföljde det 
straffet har tukthusets arkiv på Riksarkivet i Stockholm genomsökts. Tyvärr finns inte in- och 
utskrivnings rullorna kvar. Däremot finns arbetsorderna kvar vilket gjort att de intagna har 
kunnat följas månad för månad.  
 
Relevanta lagar som använts i analysen är: barnamordslagen från 1734, missgärningsbalken 
kapitel 16, samt kapitel 61 om delaktighetsbrott (också i missgärningsbalken) samt 
Barnamordplakatet från 1778. 
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UNDERSÖKNING 
 
Undersökningen är uppdelad i fyra delar. Den första är en presentation av de fyra anklagade 
barnamörderskorna, den andra delen behandlar vilka faktorer som påverkade att deras barn kom 
att dö, den tredje vilka faktorer som påverkade vilka straff kvinnorna fick och avslutningsvis en 
sammanfattande diskussion.  
 
 
Fyra kvinnor anklagade för barnamord.  

Pigan Stina Nilsdotter, rannsakad 11 april 1794 i Delsbo, Hälsingland. 

Pigan Stina Nilsdotter, 34 år, lämnade sin hemort Ragunda i Jämtland, tre veckor före 
Mikaelidagen. Hon anlände till bonden Per Larsson och hans hustru Carin Persdotter i Avholm, 
Bjuråker socken, Hälsingland, en vecka före Mikaelidagen i september 1793. Hon stannade i tre 
veckor och vistades sedan i Norrbo och Delsbo socknar någon tid och återkom sedan till Per 
Larssons gård strax före jul. Hon lämnade sitt hem i Jämtland eftersom hon blivit gravid och 
önskade dölja sitt havandetillstånd för dem på sin hemort. Hon nekade också inför sin nya 
husbonde i Hälsingland, vilken misstänkte att hon var gravid. 

Stina födde i enslighet ett levande och fullgånget gossebarn i sin husbondes sädeslada, tidigt om 
morgonen den 22 december 1793 och ströp det meddetsamma med ett yllestrumpeband. Hon 
virade in det döda fostret i ett par gamla byxor och gömde det först bland halmen i ladan. 
Senare, den 8 januari, tog hon med barnet, gömt i sitt klädesbylte, då hon fick åka med sin 
husbonde in till Hudiksvall. Efter vägen stannade de till vid Bjuråkers kyrka där hon fick 
tillfälle att gömma barnliket under en kyrkstallsbro. Från Hudiksvall tog hon sig vidare hem till 
Jämtland. Barnet hittades av kyrkstallsägaren den 25 januari 1794.48  

Stina hämtades från Jämtland och sattes i Gävle slottshäkte i väntan på rannsakning. Skrevs in i 
häktet den 12 mars och rannsakningen skedde i Delsbo den 11 april 1794. Hon dömdes till 
döden, att halshuggas och brännas på bål. I väntan på Svea hovrätts utslag återfördes hon till 
häktet i Gävle. Den 17 juni fastställde hovrätten dödsdomen.49  

Hovrättens beslut ankom till Gävle den 21 juni och slottspredikanten fick genast befallning att 
besöka Stina i arresten och bereda henne inför döden.50 Stina skrev en nådeansökan till Högsta 
domstolen, vilken ankom dit den 1 augusti.51 Den 22 augusti beslutade de att avslå nådeansökan 
och Stina avrättades den 7 november 1794.52 

Fadern: Stina uppgav att hon blivit gravid hemma i Ragunda med en soldat vid namn Sven 
Kjempe. Efter lägersmålet hade Stina inte träffat honom något mera.53 Dragon Sven Kjempe, 26 
år rannsakades för lönskaläge i Ragunda den 15 december 1794. Han erkände att han lägrat 
Stina men inte gett henne äktenskapslöfte och inte varit delaktig i att barnet skulle dö. Han fick 
böta för lönskaläge.54 
                                                
48 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIa:1, ordinarie ting 11 april 1794. 
49 RA, Justitiekanslern, Huvudarkivet EIIIcc:216 (1794), Gävle fångrulla, se mars och april 1794. Angående 
hovrättens utslag se HLA, Gävleborgs landskansli, DIb:43. 
50 RA, Justitiekanslern, Huvudarkivet EIIIcc:216 (1794); Gävle fångrulla, se juni månad 1794. 
51 RA, HD Utslagshandling 1794, 22 augusti. Nr 46: Stina Nilsdotter.  
52 HLA, Gävleborgs landskansli, ur brev- och supplikdiarier BI:81. 
53 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIa:1, ordinarie ting 11 april 1794. 
54 ÖLA, Ragunda tingslags häradsrätt, AI:54, 15 december 1794, s. 141f. 
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Pigan Margta Carlsdotter Björk, rannsakad 12 januari 1799 i Delsbo, Hälsingland 

Pigan Margta Carlsdotter Björk, 21 år, född och uppvuxen i byn Sättjära, Delsbo socken, 
Hälsingland. Dotter till kyrkvaktaren och före detta soldaten Carl Björk och hans hustru Anna 
Olofsdotter. Fadern dog 1782, 62 år gammal, Margta var då 5 år, hennes syster Ingrid 3 år och 
modern 37 år.55 Fadern hade från ett tidigare äktenskap en son Jonas och en dotter Brita som 
båda var vuxna, gifta och hade egna barn i Margta och Ingrids ålder.56  

Hösten 1793 lämnade Margta, vid 16 års ålder, sitt föräldrahem som då bestod av hennes mor, 
soldatänkan Anna 48 år och systern Ingrid 14 år. Hennes nya hem och arbetsplats blev hos en 
bonde i närheten, i gården Sättjära nr. 3. Där bodde bonden Olof med sin hustru Kjerstin och 
deras fyra barn 0, 2, 4 och 5 år gamla samt bondens gamla föräldrar Michel och Kjerstin. 
Margta kom att jobba kvar där som piga under fem år. Under de fem åren dog ett av barnen och 
ett nytt föddes. 57 Den sjunde november 1794, då den tidigare nämnda Stina Nilsdotter 
avrättades, var Margta 17 år. Margta bodde nio kilometer från avrättningsplatsen men sa sig inte 
ha bevistat Stinas halshuggning.58 Hösten 1798 bytte Margta pigplats till granngården Sättjära 
nr 4, då var det tre månader kvar innan hennes barn föddes.59 
 
Om morgonen vid åttatiden den 31 december 1798 födde Margta i enslighet ett fullgånget och 
levande flickebarn i sin husbondes foderlada, vilken låg nära fähuset där hon strax innan hade 
skött om boskapen. Hon lade barnet avsides i ladan och återvände till fähuset där hon och 
matmodern sedan satt och spann lin fram till klockan tio. På väg från fähuset hörde matmodern 
något skrika i ladan och gick dit för att se efter vad det var. Margta sprang före och förde hö 
över barnets mun för att kväva det, samtidigt lockade hon som på en katt och lyckades därmed 
dölja för matmodern att det var ett barns skrik hon hört.  
 
Av fruktan att barnet ej var fullkomligt dött återvände Margta efter en kort stund till ladan och 
ströp det med sitt eget strumpeband. Hon lämnade barnet i ladan och fortsatte hela dagen med 
sina vanliga sysslor. Om kvällen, vid sextiden, återvände hon till ladan, lindade in barnet i ett 
vitt linnekläde och grävde ner det i fårhusets gödsel.   
 
Husfadern och matmodern fann senare blod och efterbörd bland höet i ladan, men inget barn. 
Margta nekade först att hon fött barn, trots att matmodern strängeligen frågade henne. 
Husbonden hämtade då barnmorskan, den andra januari, för att få Margta undersökt och då 
erkände hon. Men hon sa sig endast ha fått missfall, att fostret endast varit 16 veckor gammalt 
och att hon hade kastat det åt husbondens grisar. Margta lämnade sin husbonde och begav sig 
till sin mor där hon kom till verklig ånger och berättade sedan sanningen. Rannsakning skedde 
den 12 januari, Margta dömdes till döden och sändes till slottshäktet i Gävle i väntan på Svea 
hovrätts utslag.60  
 

                                                
55 Faderns död se HLA, Delsbo kyrkoarkiv, död- och begravningsbok 1734-1790, C:2, s. 489. Angående ålder och 
uppväxt se HLA, Delsbo Husförhörslängd: AI:4 (1775-1784) s. 63 samt AI:5a (1787-1794, A1:5a) s. 84 (Anna född 
1745, Margta 1/10 1777, Ingrid 1779). 
56 Wahlund, Sten & Nilson, K. Josef . Se s. 282 (11O2), Brita född 1751gift med bonde i Rimskog 1 och s. 65 (7K1), 
Jonas född 1749 bonde i Ede 7. 
57 HLA, Delsbo Husförhörslängd: A1:5a, s. 84 och 80 samt AI:6a, s. 89. 
58 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIb:11, urtima ting 12 januari 1799, elfte sidan. 
59 Margtas husbondefolk samt att hon började tjäna där hösten 1798 se HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIb:11, 
urtima ting 12 januari 1799, sjunde sidan samt HLA, Delsbo Husförhörslängd AI:6a (1795-1801) s. 90. 
60 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799. 
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Sjätte mars ankom hovrättens beslut där dödsstraffet fastslogs Margta sattes då i 
beredelserummet för att förberedas inför döden av slottspredikanten. Hon sökte benådning men 
nådeansökan avslogs av Högsta domstolen. Beslutet ankom till Gävle 11 maj och Margta 
avrättades den 26 juni 1799.61 
 
Fadern: Margta uppgav att hon under äktenskapslöfte blivit häftad, vid pingsttid 1798, av 
bondsonen Erik Olofsson från samma by, Sättjära. Han drunknade den 30 september 1798. Om 
han övergav henne eller om de hade planerat att gifta sig framkommer inte. Men hon nämnde att 
sedan han drunknat hade hon umgåtts med tanken att ta livet av fostret då det föddes.62 
 

Pigan Kerstin Larsdotter, rannsakad 5 juni 1799 i Stråtjära, Skogs socken, Hälsingland. 

Pigan Kerstin Larsdotter, 24 år, född i Floda socken i Dalarna, kom till Hälsingland åtta år 
tidigare tillsammans med sin far Lars Larsson som hade varit tvungen att sälja sitt hemman efter 
att Kerstins mor dött. Under dessa åtta år hade Kerstin haft tjänst som piga på tre ställen i Skogs 
socken. Först hos två bönder i byn Hernebo och senast hos landbonden Olof Jonsson i Löten. 
Till Olof Jonsson kom hon vid Mikaelitiden (ca 29 september) 1798 och var då gravid i cirka 
tredje månaden. Hon sa sig ana at hon var havande redan i juli då hon saknade sin menstruation.  
 
Kerstin födde i enslighet ett fullgånget och levande flickebarn den 8 april 1799, i nattstugan, på 
gården där hon bodde och arbetade. Kerstin hade för sin husbonde och matmor bekänt sitt 
havandeskap tre veckor tidigare då de enträget hade frågat henne om det. Om morgonen den 8 
april hade Kerstin ryggvärk men menade att det inte var födslovärkar. På grund av sin värk gick 
Kerstin och lade sig i en säng i nattstugan. Matmodern tittade till Kerstin och undrade återigen 
om det inte var födslovärkar då Kerstin även hade kräkts. Kerstin vidhöll sitt nekande. 
Matmodern gick till fähuset för att förrätta de sysslor Kerstin inte kunde göra på grund av sin 
sjukdom och återkom sedan för att titta till Kerstin som då lagt sig i bryggarstugan för att värma 
sig. Under denna tid, mellan cirka klockan 9 – 10 på förmiddagen, hade Kerstin fött sitt barn.  
 
Barnet hade kommit mycket hastigt då hon skulle resa sig och gå upp från sängen. Barnet hade 
farit ut med sådan kraft att det ramlat ned i golvet och navelsträngen hade slitits av. Barnet var 
då livlöst. Av matthet hade Kerstin lagt sig en kort stund och när hon skulle gå för att berätta för 
matmodern kom nya värkar. Hon återvände då till nattstugan där efterbörden kom. Hon la 
barnliket i sin kista där hon förvarade sina kläder. Låste kistan och nattstugedörren och gick och 
la sig i bryggarstugan.  
 
Kerstin förnekade först att hon fött barn. Men matmodern som upptäckt den låsta dörren med 
blod utanför, bad Kerstin om nycklarna och hittade sedan barnliket i kistan. Kerstin erkände då 
och berättade hela händelsen. Kerstin menade att det inte var hennes avsikt att dölja 
barnafödseln utan att hon tyckt matmodern varit så sträng på henne att hon inte genast vågat 
berätta sanningen.  
 
Husbonden som varit borta på skogsarbete kom hem senare den dagen. Då gamla länsmannen 
inte var hemma och den nya inte hade börjat sin tjänst så bad han komminister Jonas Bodell 
komma med, vilken även tog med sig nämndemannen Jon Larsson från Böle. Kerstin förhördes 

                                                
61 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet EIIIcc:257 (1799); Gävle fångrulla, se mars - juni månad. 
62 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799. 
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och fick sedan stanna i huset, bevakad av två pigor, i en och en halv vecka innan hon sändes av 
den nya kronolänsmannen Anders Jäderleuf till slottshäktet i Gävle i väntan på rannsakning. 
Hon ankom till Gävle den 19 april.63  
 
Den 5 juni skedde rannsakningen på urtimating på Stråsjö gästgivaregård i Skogs socken. 
Häradshövding Gabriel Ödmann höll i förhandlingarna tillsammans med sju nämndemän från 
socknen. Ordinarie häradshövding Samuel Dahlman var ledig vid denna tidpunkt så Ödmann 
blev förordnad till Häradshövding under Dahlmans ledighet. Ödmann kom senare, 1810, att bli 
ordinarie häradshövding. Kerstin dömdes till 24 par ris, tre slag av paret, samt två år på tukthus i 
Stockholm. Kerstin sändes till slottshäktet i Gefle i väntan på Svea hovrätts utslag.64 
 
Förseelsen ansågs fortfarande grov, men man gjorde en skillnad mellan ”passiva” mord eller 
dråp och aktiva sådana, vilka krävde både uppsåt och aktivt handlande.65 

Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar för födseln, söker 
enslighet vid sjelfwa födseln, och therefter uti fullt uppsåt, att Fostret lifvet afhända, lägger thet 
å lön, eller thy af daga tager; hon skal halshuggas och i båle brännas. Det kan så hända, att 
Foster af grof förseelse och wangömo, utan uppsåt att dräpa, eller befunnit wåldsamt tekn liuter 
döden, och å lön lägges; Straffes ifrån tjugo och tjugofyra par ris, til och med högsta 
kroppsplikt, samt fängelse och arbete å Tukthus, i tu eller flera år, efter omständigheterne.66  

Den 12 juli 1799 fastställer Svea hovrätt domen över Kerstin om två år på tukthus.67 Risstraffet 
däremot omvandlas till 20 dagars fängelse, ”vattenstraff”, vilket avtjänas på Gävle slottshäkte. 
Kerstin avsändes från Gävle till tukthus i Stockholm den 12 augusti 1799.68 Hon återfinns i 
tukthusrullorna under två år, främst som tvätterska.69 
 
Fadern: Kerstin uppgav att hon och drängen Jonas Nilsson från Lingbo haft olovligt sexuellt 
umgänge vid midsommartid 1798. Under julhelgen berättade Kerstin, i enskilt samtal med 
Jonas, att hon var gravid. Jonas uttryckte sig ej vara missnöjd över Kerstins graviditet utan 
förnyade sitt tidigare äktenskapslöfte och sa sig vara beredd att taga båtsmanslega. Men efter 
detta samtal hade de ej samspråkat något mera. Kerstin säger sig saknat hans besök samt att han 
ej uppfyllde sitt löfte om giftermål. Jonas kallades till rannsakningen och förhördes. Han 
dömdes att böta för lönskaläge.70  
 
 
Hushållerskan Maria Fondelius, rannsakad 23 april 1805 i Hedesunda, Gästrikland 

Hushållerskan Maria Fondelius, 25 år, född i byn Eskesta i Tierps socken, Uppsala län, där 
hennes far Lars Larsson hade varit bonde. Maria började sin hushållersketjänst på prästgården i 
Hedesunda hösten 1804, cirka fyra månader innan hon födde sitt ofullgångna foster, natten 
mellan 31 januari och 1 februari 1805. Innan tjänsten i Hedesunda hade hon arbetat hos 
                                                
63 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799 samt RA, Justitiekanslern, huvudarkivet 
EIIIcc:257 (1799); Gävle fångrulla, se april månad. 
64 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799 samt Trolle Önnefors, Domsagohistorik, Bollnäs 
tingsrätt. 
65 Johansson, 2006, s. 103. 
66 Kungl. Maj:ts nådiga Förordning angående ändring uti Allmänna Lagens Stadgande i åtskilliga rum, Gifven 
Stockholms Slott på Riks Salen then 20 januari 1779; 16 Cap 1 §, se Johansson, 2006, s. 102. 
67 HLA, Gävleborgs landskansli, skrivelser från Svea Hovrätt, DIb:44 
68 RA, Justitiekanslern. Huvudarkivet EIIIcc: 257; Gävle fångrulla augusti månad 1799. 
69 RA, Kommerskollegium kammarkontoret, Stockholms spinnhus, kassaräkning 1795-99 och 1800-1802, 
Arbetsutdrag och spånadsförteckning september 1799 – augusti 1801. 
70 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4. Se s. 4, 6 och 19.  
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källarmästare Mossmans änka i Gävle där hon säger sig ha blivit lägrad i slutet av september 
1804, strax innan hon bytte tjänsteplats. Hennes menstruation hade upphört efter samlaget och 
hon noterade att hennes mage växte. Till en början misstänkte hon inte att hon var gravid utan 
istället trodde sig vara besvärad av vattusot.71 Hon hade haft en liknande svullnad i kroppen 
1803 och hade då kunnat driva ut en vattensamling ur kroppen på cirka 6,5 liter72 genom att inta 
saltpeter. Även den gången hade hon mist sin menstruation. Nu hade hon inte intagit saltpeter 
utan hoppats på att sjukdomen skulle gå över ändå.  

Senare insåg Maria att hon var havande och i januari 1805 erkände hon för sin husbonde prosten 
Johan Ek, på hans tillfrågan, att hon var gravid. Husbonden och matmodern hade inte misstänkt 
att Maria varit gravid utan det var prostens son läkaren Johan Ek som uppmärksammade prosten 
på att hushållerskan nog var havande, då han varit hemma på besök i januari månad. 73 Den 28 
januari blev Maria sjuk och sängliggande och natten mellan den 31 januari och 1 februari fick 
hon missfall. Hon födde ett ofullgånget foster, ca 15 cm långt, på sin kammare. 74 Hon lade 
fostret direkt i sin kakelugn där en brasa brann. Kammarpigan Anna Stina Lilja upptäckte att det 
fanns benbitar i askan och därefter spreds ett rykte om att Maria fött ett barn och eldat upp det i 
kakelugnen. Husbondfolket var vid denna händelse bortrest på en veckas vistelse i Gävle, 27 
januari till 2 februari. 

Marias kammare låg innanför ett kök där två pigor hade sin sovplats men hon påkallade inte 
deras uppmärksamhet för att be om hjälp. Istället födde hon i enslighet och lade fostret ”å lönn” 
i kakelugnen där eld var tänt. Till sitt försvar nämnde hon att hon lämnat nycklarna i dörren så 
att de två pigorna kunde gå in till henne när de ville. Hon hade heller inte tvättat bort blodet i 
sängen och på golvet förrän efter åtta dagar vilket hon menade visade på att hon inte velat dölja 
sitt missfall. 

När husbondfolket återkom hem var Maria på fötterna och arbetade som vanligt så de anade inte 
att något hade hänt. Den 8 februari visade kammarpigan Anna Stina för prosten Ek de ben hon 
funnit i Marias kakelugn. Benens var mycket små och prosten förstod att om det var 
människoben så var det inte från något fullgånget foster (därmed förstått att det inte var ett 
barnamord som skett utan ett missfall). Prosten kände inte till ryktet, om att ett barnamord 
skulle ha skett på prästgården, förrän kronolänsmannen Johan Erik Lendquist underrättade 
honom om detta. Lendquist ville även få Maria undersökt av en barnmorska.  

Prosten förhörde då Maria i saken och hon erkände missfallet och att hon lagt fostret i 
kakelugnen. Marias bekännelse skickade prosten skriftligen till Lendqust som i sin tur, den 25 
februari 1805, lämnade in en skriftlig berättelse till konungens befallningshavande 
(landsfiskalen Carl Johan Wallman) om händelsen i prästgården. Den 28 februari skriver 
Landshövdingeämbetet till domhavande Karp om att han ska utfästa ett urtima ting i saken. Men 
domhavande Karp som var sysselsatt med laga ting i Valbo och Hille ville först att Maria skulle 
undersökas av någon barnmorska eller medicinare för att utröna om hon fött ett fullgånget foster 
eller inte.  

                                                
71 Ödem, dvs vattensamling i kroppen/bukhålan. 
72 ”20 qwarter watn”, se HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, A1:a:109, urtima ting 23 april 1805 (tredje 
sidan). Rymdmåttet kvarter är 32.7 cl. 
73 Prosten säger om Marias mage att ”det omskiftande utseende des mage hade, hwilken den ena dagen syntes wara 
mera utspänd en annan dag åter finlämnad och infallen”, se HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, dom bok vid 
urtima ting A1:a:109, 23 april 1805, sjätte sidan. 
74 ”et qwarter”, HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, A1:a:109, urtima ting 23 april 1805, tredje sidan. 
Längdmåttet kvarter är 14,85 cm. 
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Prosten Ek tar med sig benen han fått av kammarpigan till en läkare i Uppsala, Henric Wilhelm 
Romanson. Romanson gör ett utlåtande om benen den 12 mars 1805. Han kan inte fastställa om 
de kommer från en människa eller ett djur. Men om det är människoben så är det, utifrån 
storleken, från ett omoget foster inte mer än halvgånget i havandetillståndet.  

Maria som hade fått vara på fri fot hade begett sig på flykten men blivit ertappad och förd till 
slottshäktet i Gävle, dit hon ankom den 1 april 1805. Den 11 april besiktigades Maria Fondelius 
av doktor Erik Nordblad, i barnmorskan Anna Lisa Bergströms närvaro. Nordblad kunde ej se 
att hon skulle ha kunnat fött ett fullgånget foster.75  

Den 22 april sänds Maria till urtima ting med Hedesunda och Östra Färnebo socknars tingslag.76 
Hon rannsakas den 23e och döms av häradshövding Karp till 28 dagars fängelse på vatten och 
bröd.77 Domen underställdes Svea hovrätt som fattade beslut den 25 maj om att hon fick böta 13 
daler och 16 cent eller i brist på tillgång straffas med 12 dagars fängelse på vatten och bröd.78 
Fängelsestraffet verkställdes under juni månad.79 Hon återvänder inte till prästgården utan i 
husförhörslängden står det att hon flyttade till Uppsala.80 

Fadern: Maria ville inte nämna vem lägersmannen var eftersom hon inte såg några skäl till att 
kunna övertyga honom att erkänna sitt faderskap.81 

 

Faktorer som påverkade att kvinnornas barn kom att dö. 
 

Detta kapitel behandlar vilka faktorer som påverkade att barnet kom att dö. Om det går att 
utröna delaktighet? Min utgångspunkt då det gäller delaktighet har varit historikern Mona 
Rautelins avhandling, En förutbestämd sanning: barnamord och delaktighet i 1700-talets 
Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll, där 269 barnamordsfall och 142 
delaktighetsbrott ingått.82 Det innebar i genomsnitt ett delaktighetsbrott på vartannat 
barnamordsbrott vilket är ganska mycket om man ser till min undersökning där ingen 
anklagades för delaktighet.  
 
 
Barnafadern som påverkansfaktor att barnet kom att dö. 
 
Vilka var fäderna? Och vilken betydelse hade deras sociala position och agerande för att deras 
barn skulle komma att dö? I denna undersökning åtalades ingen av fäderna för delaktighet i 
barnets död. Av de åtalade för delaktighet i Rautelins undersökning var 25 % lägersmän. Av 
dessa åtalade var en tredjedel barnamörderskans husbonde.83 I etnologen Inger Lövkronas 
undersökning Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, makt och sexualitet i 1700-talets 
Sverige utpekade de flesta, sju av åtta, sin husbonde som barnafader, men det var inte det 

                                                
75 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, A1:a:109, urtima ting 23 april 1805. 
76 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet EIIIcc:319; fångrulla slottshäktet Gävle april månad 1805. 
77 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, A1:a:109, urtima ting 23 april 1805. 
78 RA, Svea hovrätt Huvudarkiv BIIIb1:44, nr 271. 
79 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet EIIIcc:319; fångrulla slottshäktet Gävle juni månad 1805. 
80 HLA, Hedesunda kyrkoarkiv, Husförhörslängd, AI:12, s. 53. 
81 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, A1a:109, urtima ting 23 april 1805. 
82 Rautelin, 2009, s. 493. 
83 Rautalin, 2009, s. 140 samt tabell nr 6 s. 586 (25 av 100 anklagade var lägersmän) 
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vanligaste enligt tidigare forskning som Lövkrona jämfört med.84 Så är inte heller fallet i denna 
undersökning där ingen av barnafäderna sägs ha varit husbonden, utan de var dräng, soldat, 
bondson och en okänd (men han kunde inte ha varit husbonden eftersom det aktuella hushållet 
förestods av en änka). 
 
Hälften av lägersmännen i denna undersökning, två av fyra, ställdes till svars, soldaten Sven och 
drängen Jonas. Båda erkände sitt faderskap och dömdes för lönskaläge men ingen av dem 
anklagades för delaktighet i att barnet dog. I exempel från Rautelins undersökning åtalades var 
femte, av de fäder som kunde identifieras, för delaktighet i barnamordet. Och en tredjedel av 
dem frikändes.85 I mina fall var fäderna helt eller delvis osynliga fram tills det barnet dött. Jonas 
som visste om Kerstins graviditet och sa sig villig att gifta sig med henne verkade inte ha gjort 
några konkreta åtgärder för att det skulle ske. Och Sven erkände samlag med Stina men sa sig 
inte ha vetat om att hon blivit gravid och dessutom hade han inte uttryckt någon önskan om att 
vilja gifta sig med henne. Margta påstod sig blivit lägrad under äktenskapslöfte av bondsonen 
Erik viken dog innan barnet föddes men hade han menat allvar med äktenskapsplanerna så 
borde de gift sig redan före hans död. 
 
Tidigare forskning visar att just fädernas osynlighet var en grundfaktor till att kvinnorna valde 
att ta ihjäl sina barn. Historikerna Britt Sandström och Marja Taussi Sjöberg visar i sin artikel 
Ensamma med skammen: barnamörderskor i Västernorrlands län 1861-1890 att ur ett 
genusperspektiv fick den ogifta modern ensam både stå med skammen och ansvaret för det 
oäkta barnets omvårdnad medan barnets far kom undan, vilket i sig kunde vara anledning nog 
att försöka göra sig av med barnet.86 Var fadern tillfälligarbetare kunde han lätt smita från orten. 
Och även om han erkände, fick böta för lönskaläget, skriftas i kyrkan samt även betala 
underhåll, så kunde han enklare gå vidare med sitt liv då han inte hade barnet att ta hand om.87  
 
Här blir, som genushistorikern Joan Scott talar om i sin artikel Gender: A useful Category of 
Historical Analysis, betydelsen av binära oppositioner tydligt synlig.88 Kyskhetsnormen med 
blyghet som kulturell symbolisk representation vilken genom genuskontraktet var knutet till 
kvinnorna gjorde att de inte alltid ställde mannen till svars. Stina exempelvis hade inte haft 
kontakt med barnets far, soldaten Sven, sedan samlaget. Det hade, som tidigare nämnts, skett 
utan äktenskapslöfte så antagligen såg Stina det som lönlöst att få Sven att ta ansvar för henne 
och barnet. På grund av de olika kyskhetsnormerna för män och kvinnor så framstod Stina som 
än mer lösaktig utan äktenskapslöfte än om hon haft samlag under löfte om äktenskap (även om 
han senare bröt löftet).89 Sven å sin sida kunde behålla äran eftersom han aldrig lovat att gifta 
sig. Etnolog Jonas Frykman visar i sin bok Horan i bondesamhället hur kvinnor förlorade sin 
heder medan mannens sexualitet visade mer på hans potential, att hans virilitet applåderades av 
männen i grannskapet.90  
 

                                                
84 Lövkrona, 1999, s.119 och 120. Se även Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 179 angående få husbönder som fäder 
i deras undersökning av barnamörderskor Västernorrlands län 1861-1890. 
85 Rautelin, 2009, s.140. Av 131 registrerade lägrare så åtalades 27 (egentligen 25 stycken för två av fallen dras 
tillbaka) för delaktighet i barnamordsbrottet. 9 av dessa 27 var barnamörderskans husbonde. Angående fällande 
domar se tabell 6, s. 586. 
86 Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 171. 
87 Strandberg, Taussi Sjöberg, 1983, s. 179. 
88 Scott, 1986, s. 1065f. 
89 Se exempelvis Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 171, angående att en ogift mor enligt kyrkans normer ansågs 
ärelös. 
90 Frykman, 1996 (1977), s. 173ff. Se även Marklund, 2004, s. 206. 
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Sven erkände samlag med Stina, men han gjorde det då barnet var mördat och Stina 
halshuggen.91 Det är inte säkert att han skulle ha gjort det om Stina behållit barnet och angett 
honom som fader. Maria nämnde inte vem barnets far var just av den anledningen, att hon visste 
att lägersmannen inte skulle erkänna sitt faderskap.92 Rautelins och Sandström, Taussi Sjöbergs 
forskning visar på fädernas osynlighet. I (svenska) Finland dömdes endast 6 % av fäderna för 
lönskalägebrottet under tidigt 1800-tal, även fast de flesta av mödrarna uppgav vem 
lägersmannen var.93 Och i Västernorrland var det endast i ett fåtal fall som fäderna dömdes till 
att betala underhåll.94 På den institutionella nivån, i rätten, blev kvinnornas utsatthet tydlig, för 
även om kvinnorna uppgav vem barnafadern var så blev det en ytterligare skymf mot dem om 
nu rätten inte kunde få honom dömd. Här hade lagen om värjemålsed betydelse. 95 
 
Det fanns en syn om att kvinnorna kunde tala osanning, kopplat till den kulturellt kvinnliga 
symboliska representationen svaghet. Speciellt då de redan bevisligen mist sin ärbarhet och 
trovärdighet då de blivit gravida samt förnekat det. Därför hade männen rätt att gå ed 
(värjemålsed) på att de talade sanning om sin förnekelse.96 Historikern Helena Bergman visar i 
sin avhandling, Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-
1950, att detta kommer att ändras först i samband med barnavårdsmannalagen 1917, då även 
kvinnorna fick möjlighet att avlägga ed på att det var de som talade sanning då de uppgav 
honom som barnafader. Denna utveckling skedde eftersom det visade sig att männen oftast svor 
falskt vilket innebar ett stort problem då ogifta mödrar ökade kraftigt under denna tid och blev 
en stor belastning för samhället.97 
 
Historiker Marja Taussi Sjöberg tar i sin undersökning, Dufvans fångar: brottet, straffet och 
människan i 1800-talets Sverige, upp att ensam med det oäkta barnet blev det svårt att klara sig 
för den ogifta modern då någon bonde sällan ville anställa på årstjänst och därmed ge henne 
laga försvar. Alternativet var att få bo inhyses hos någon och försörja sig på tillfälliga arbeten. 
Lyckades hon inte med det var socknen skyldiga att ge henne understöd vilket innebar att hon 
fick dras med ytterligare en skam, på den institutionella nivån, inför hela socknen, förutom den 
individuella skammen, på grund av sitt oäkta barn.98  

Margta sa att det var på grund av att barnets far dog, tre månader innan barnet föddes, som hon 
började tänka på att ta livet av det, vilket visar på betydelsen av att ha en far till barnet. Vidare 
nämnde hon sig vara lägrad under äktenskapslöfte vilket understryker hennes intention att följa 
kyskhetsnormerna. Men några äktenskapsplaner nämns inte så man kan anta att han övergivit 
henne eller åtminstone försökt förhala äktenskapet.99  Varför de inte hade gift sig kan ha berott 
på olika saker, förutom rent känslomässiga. På den institutionella nivån, hushållet inom 
bondesamhället, spelade det roll att Margta var en obesutten soldatdotter och Erik en bondson. 
För Erik själv och/eller hans föräldrar spelade det en ekonomisk roll vilken social status Eriks 
fru hade. Så den socioekonomiska skillnaden mellan Erik och Margta kunde ha spelat stor roll 
att det inte hade blivit något giftermål (vilket i förlängningen ledde till att Margta inte behöll 
                                                
91 ÖLA, Ragunda tingslags häradsrätt, AI:54, 15 december 1794, s. 141f. 
92 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, AIa:109, Urtima ting 23 april 1805. 
93 Rautelin, 2009, s. 134. 
94 Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 171 samt 186, fotnot 14. 
95 Bergman, 2003. Se även Lindstedt Cronberg, 1997, (särskilt kap 4) angående att myndigheterna under seklernas 
lopp, och specifikt efter barnamordsplakatets införande 1778, hade blivit sämre på att fastställa faderskap. 
96 Angående att man litade mer på att fadern talade sanning än modern se Taussi Sjöberg, 1986, s.27. Angående 
värjemålsed för de anklagade fäderna se Bergman, 2003, s. 62.  
97 Bergman, 2003, s. 97 och 65. 
98 Taussi Sjöberg, 1986, s. 29ff. 
99 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799. 
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barnet). Hade Margta kunnat krävt giftermål? Erik hade ju lovat henne det. På den individuella 
nivån utifrån Margtas underordnade relation till barnafadern på flera plan så verkar det mindre 
troligt. Margta var faderslös, obesutten och kvinna, som skulle bete sig blygt för att framstå som 
hedersam. Vad hade hänt om hon hade försökt kräva giftermål? 

Rautelin ger ett exempel på vad som kunde ske om en piga, i en liknande underordnade relation 
till barnafadern som Margtas, försökte kräva giftermål. Exemplet gäller en vallpiga som blev 
gravid med bondsonen i familjen där hon tjänade och berättade detta för matmodern. I detta fall 
kan man å ena sidan tolka denna gravida ogifta kvinna som ett aktivt subjekt då hon inte dolde 
sin graviditet utan synliggjorde sin situation så som lagen föreskrev. Hon berättade för 
matmodern som därmed hade möjlighet att reparera skadan genom att låta sin son, 
lägersmannen, gifta sig med henne. Men nu skedde inte detta, resultatet blev istället det motsatta 
då matmodern avskedade henne. Så å andra sidan blev den ogifta kvinnan här ett passivt objekt. 
Hennes handling ledde inte till det resultat och mål hon önskade och därmed innebar hennes 
aktiva handling ingen makt. Istället blev hon än mer maktlös då hon miste sin försörjning, fick 
hanka sig fram på tillfälliga tjänster samt ensam måsta föda sitt barn. Att försöka gå emot 
normer och makthierarkier på den institutionella nivån, i hushållet, var inte lätt utifrån den 
position i maktordningen som en fattig kvinna hade.100 Detta exempel visar på hur en kvinnans 
maktposition inte beror på de saker hon gör utan på den betydelse handlingen får.101  

Barnafaderns sociala status kunde alltså ha haft betydelse för att barnet kom att dö. Det var 
skillnaden mellan besutten och obesutten som kunde ha spelat roll om nu Erik övergivit Margta. 
Men kan det också ha varit tvärtom? Att en kvinna ”övergav” en man med lägre status? Kerstins 
lägersman Jonas sa sig inte ha tänkt överge henne och det väntade barnet, utan erbjöd sig att 
gifta sig med henne, men han var dräng med en antagligen obesutten bakgrund (inget 
bondehemman att ta över) eftersom hans förslag var att försöka få tag på en båtsmanslega.  

Kerstin som i grunden var en bonddotter ville eventuellt inte acceptera ett obesuttet liv som 
soldathustru. Att detta inte var helt ovanligt visar ett barnamordsfall från Alfta i Hälsingland år 
1777 då en piga Sigrid Granlund tog ihjäl sitt barn fast barnets far enträget visade att han vill 
gifta sig med henne. Men hon menade att hon hade det så bra hos sin husbonde, fänriken herr 
Gustaf Gyllengam.102 Lägersmannen var en soldat och kärleken var inte helt obesvarad, men 
kanske lockades inte Sigrid, likt eventuellt Kerstin, av ett liv som soldathustru. I vart fall visade 
Kerstin tendenser på att hålla både sitt väntade barn och sin lägersman på avstånd då 
husbondfolket försökte hjälpa henne. Hon tackade nej då husbonden erbjöd sig att ta kontakt 
med lägersmannen Jonas och hon planerade inte för sitt barns födelse. För då hon fick ett fint 
tyg av sin matmor att sy barnkläder av så gjorde Kerstin inte det.103  

På den individuella nivån i både Kerstins och Margtas fall kan man ana att fädernas sociala 
position, i jämförelse med deras egna positioner, hade betydelse för att deras barn kom att dö.  

 
 
 
 
                                                
100 Exemplet är hämtat från Rautelins undersökning om barnamördande i (svenska) Finland, se Rautelin, 2009, s. 226 
angående vallpigan Sofia Thomasdotter.  
101 Scott, 1986, s. 1067. Scott citerar här antropologen Michelle Rosaldo 
102 Ohlsson, 1936, s. 14-16.  
103 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799 (sjunde sidan). 
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De anhöriga som påverkansfaktor att barnet kom att dö. 
 
Inga av de anhöriga i min undersökning blev åtalade för delaktighet i barnamordsbrotten. I 
Rautelins undersökning åtalades de anhöriga i lika hög grad som lägersmännen, 26 %.104 De 
barnamordsanklagade i min undersökning hade alla pigtjänst och vistades på gården där de 
arbetade då barnet föddes. Däremot påverkades de anklagade indirekt av de anhörigas situation 
och beteenden på olika sätt. Att alla fyra anklagade hade mist den ena av sina föräldrar, Stina, 
Margta och Maria sin far och Kerstin sin mor, kan ha haft stor betydelse för att barnet kom att 
dö då möjligheten att få hjälp och stöd hemifrån generellt minskade, vilket kunde ha varit en 
faktor till att känna sig tvungen att ta ihjäl sitt barn. Taussi Sjöberg visar i sin undersökning, om 
brottslingar i 1800-talets Ångermanland, att livssituationen avsevärt kunde försvagas, dels om 
man hade fötts som oäkta och dels om man under barndomen hade förlorat sin mor och/eller 
far.105 På denna institutionella familjenivån kunde alltså stödet från föräldrarna ha haft betydelse 
för om den gravida ogifta dottern kom att behålla sitt barn eller inte.  

På individuell nivå nämns i två av mina fall de anhörigas agerande som en av de direkta 
orsakerna till att barnet kom att dö. Marias mamma hade skickat ett elakt brev till Maria ett par 
veckor innan hon fick missfall. Ett brev där modern avsade sig all moderlig ömhet och 
omvårdnad om sin dotter.106 Husbonden prosten Eks adjunkt, magister Johan Rudman, vilken 
tillhörde hushållet och som hade läst upp brevet för Maria vittnade om att det hade tillfogade 
Maria en frätande sorg och att det var en av tre anledningar till att hon kort senare fick 
missfall.107 Rudman återgav innehållet i brevet enligt följande: ”Det jag, (hennes moder) från 
denna stund upsäger dig all moderlig ömhet och omwårdnad, samt således hädanefter aldrig 
mera will erkänna dig för mitt barn”.108 Det nämns att moderns brev var ett svar på ett brev från 
Maria där hon hade bett om att få ta ut sitt arv. Om hon då hade berättat att hon även var gravid 
nämns inte i protokollet, men förefaller sannolikt.109 
 
Även Stina nämnde att hot och hat från hennes anhöriga var avgörande då hon bestämde sig för 
att lämna sin hemort i Jämtland för att föda och döda sitt barn i Hälsingland, 20 mil bort.110 
Enligt barnamordsplakatet från 1778 hade ogifta gravida kvinnor rätt att föda obemärkt på 
annan ort, men ingen av de anklagade i min undersökning använde sig av den rättigheten. Det 
kan ha berott på praktiska och ekonomiska omständigheter, och kanske hade de inte kunskap 
om lagen överhuvudtaget. De behövde hjälp att hitta en plats att föda obemärkt på samt någon 
som var villig att ta hand om deras barn.111 Men det krävde även att de gick emot normen som 
byggde på den kvinnligt kulturellt konoterade symboliska representationen blyghet, att de 
berättade om sin skamliga graviditet vilket ingen av mina anklagade gjorde i första taget. 

Stina nämnde okunskap från sina anhöriga som en bidragande faktor till att hon tog ihjäl sitt 
barn, där hennes bakgrund spelade roll. Hon var uppväxt på en isolerad landsbygd där fördomar 

                                                
104 Rautelin, 2009, s. 586 (tabell 6), Av 100 anklagade var 26 föräldrar (anhöriga) och 25 lägersmän. 
105 Taussi Sjöberg, 1986, s. 26ff.  
106 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, AIa:109, Urtima ting 23 april 1805, s. 5. 
107 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, AIa:109, Urtima ting 23 april 1805, s. 8 och 19. De andra två 
orsakerna var att hon den 28 oktober 1804 på ett bröllop skrämts av en man som var utklädd till spöke så mycket att 
hon sen dess ”icke haft någon god dag” (s. 8) och att hon två dagar före missfallet då hon lyft ett tungt sädesmått fått 
värk i ryggen samt blödning som pågick fram tills missfallet skedde (s. 8). 
108 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, AIa:109, Urtima ting 23 april 1805, s.19. 
109 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, AIa:109, Urtima ting 23 april 1805. 
110 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, dombok vid ordinarie ting, AIa:1, 11 april 1794. 
111 Angående § 7 i barnamordsplakatet, om att föda obemärkt samt kostnader se Bergman, 2003, s. 61 och Lindstedt 
Cronberg, 1997, s. 67f. 
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med hot och hat från de anhöriga rådde. Hade hon vetat bättre, varit uppväxt i en stad, så hade 
hon haft vett till att erkänna sin utomäktenskapliga graviditet påpekade hon i sin nådeansökan. 
På institutionell nivå blir betydelsen av skillnaden mellan stad och land synligt här. 
Genusmaktrelationer inom nära relationer påverkas av en mer fördomsfull syn som fanns på 
landsbygden (inom bygemenskapen/socknen) vilket sägs vara en anledning till att Stina tog ihjäl 
sitt barn. Fördömandet och hatet spelade stor roll då hon nämnde att pressen hemifrån hade 
förvirrat hennes sinne och gjort henne klenmodig och försagd, hennes själ utan redigt begrepp 
och sina förståndsgåvor alldeles fördunklade. Åter syns här kvinnligt konnoterade symboliska 
representationer vilka Stina hoppades rätten ska ta hänsyn till då hon bad om nåd.112 

Hur generellt hot och hat från de anhöriga var är svårt att se. På individuell nivå fanns det 
givetvis anhöriga som brydde sig om de oäkta barnen. Frykman nämner att det oftast var 
kvinnans mor som tog hand om barnet medan kvinnan ensamt fortsatte sin pigtjänst hos någon 
bonde.113 Men detta kom antagligen att bli mer accepterat vid ett senare tidsskede då oäkta barn 
blev vanligare. Enligt en lokal undersökning jag tidigare gjort från Delsbo socken så var oäkta 
barn ovanligt vid 1700-talets slut, vilket innebar att risk för stigmatisering var större och därmed 
var antagligen skammen och rädslan för föräldrarnas oro och ilska större än vid senare tid.114  

 

Religionen och skammen som påverkansfaktor att barnet kom att dö. 
 

Vad hotet och hatet bestod av i Stinas fall nämns inte. Och i Marias fall kan man ana att hennes 
mors hatfulla brev grundade sig på att hon visste om Marias graviditet. Kanske var hotbilden 
liknande den som Frykman återger om en mor som i besvikelse över sin dotter, vilken blivit 
gravid med en man som övergivit henne, skickade henne hemifrån med orden att hon kunde 
hänga eller dränka sig, men skam över dem skulle hon inte dra. Modern kände sig kränkt då hon 
menade att hon fostrat sin dotter på bästa sätt. Antagligen kände dottern skuldkänslor då man 
fann henne drunknad några dagar senare. Denna berättelse utspelade sig i Vilhelmina, en region 
präglad av lågkyrklig fromhet.115  
 
Generellt påpekar Frykman att det fanns en skillnad mellan kontrollsystemet i södra Sverige 
kontra norra. Att i norr fanns en mindre rigid moralsyn på grund av att samhällsstrukturen var 
mer egalitär än i söder.116 Men som exemplet ovan från Vilhelmina visar så fanns det regionala 
och lokala skillnader i Norrland över moralsynen på en institutionell nivå utifrån en religiös 
inverkan. Kvinnor var generellt mer utsatta än männen för kyrkans normer då en ogift mor 
ansågs ärelös, där skam och stigmatisering bidrog till att det blev svårare för henne att få arbete 
och kunna försörja sig själv.117 
 
Historikern Robert Eckeryd visar i sin avhandling Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i 
Ångermanland 1860-1940 att religiositeten var en av två viktiga oberoende variabler som kunde 
ha påverkat de ogifta mödrarnas sociala utsatthet. Hans undersökning visar att starkt religiösa 
bygder hade få utomäktenskapliga födslar, vilket i sin tur innebar att de få ogifta mödrar som 

                                                
112 RA, HD Utslagshandling 1794, 22 augusti. Nr 46: Stina Nilsdotter. 
113 Frykman, 1996 (1977), s. 166 (sådan form av hjälp åt döttrarna ansågs som mer eller mindre institutionaliserad). 
114 Danhard, 2016, s. 28. 
115 Frykman, 1996 (1977), s. 167. 
116 Frykman, 1996(1977), s. 203f. 
117 Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 171. 
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fanns i bygden blev mer utsatta för skam och stigmatisering än de i svagt religiösa bygder där 
fler utomäktenskapliga födslar skedde.118  
 
Om Stinas hemort Ragunda i Jämtland hade denna rigida moralsyn byggd på religiösa 
fromhetsideal är svårt att säkert veta men hennes husbonde i Hälsingland påpekade specifikt 
hennes religiösa fromhet då han till protokollet ville tillägga att hon bad bön varje morgon och 
kväll.119 Här kan man ana en konflikt mellan Stinas fromhet kontra fördömandet av henne på 
grund av hennes graviditet. Om Stina i grunden kände sig som en from människa så går den 
självbilden inte ihop med den bild som omvärlden gav okyska kvinnor. För att blidka sina 
anhöriga och sedan återfå sin plats i gemenskapen innebar det att hon måsta dölja sin graviditet, 
som att den aldrig hänt. Utan hjälp och stöd verkade barnamördandet varit hennes enda logiska 
utväg.  
 
Skammen genomsyrade flera nivåer, den påverkade inte bara den ogifta modern på individuell 
nivå, utan hon skulle även ha fördömts på olika institutionella nivåer, att hon skulle ha skämt ut 
sin familj, hushållet där hon arbetade, kyrkan och hela socknen. Hade Stina återvänt med ett 
oäkta barn hade både hon och hennes anhöriga fått skämmas då hon inför hela församlingen 
måsta skriftas. För även om skriftningen inte längre skedde offentligt i kyrkorummet så visar 
exempel att församlingen mycket väl kunde höra prästens fördömande då den skedde i 
sakristian före eller efter gudstjänsten. Tidigare forskning visar exempel på att ogifta mödrar 
hellre tog sitt eget liv alternativt sitt barns liv. Lövkrona nämner att ogifta mödrar mördade sina 
barn av den anledningen och Frykman ger exempel på mödrar som hellre ville ta sina egna liv 
”än de gick till prästen och fick ovett”. Att barnamord överhuvudtaget blev mycket vanligare 
under 1700-talet menar Sandström, Taussi Sjöberg, utifrån rättshistorikern Erik Anners 
forskning, berodde just på hur kyrkans moralbegrepp kom att utvecklas med en stark 
fördömelse och bestraffning av utomäktenskaplig graviditet. Vidden av skammomentet måste 
ses utifrån den ogifta modern i kontrast till den gifta där kyrktagningen var en stor och 
hedersam händelse.120 

Varken Stina eller Maria verkade ha fått stöd av sina anhöriga men till skillnad mot Stina så fick 
Maria starkt stöd av sin husbonde Prosten Ek som försvarade Maria inför rätten. Här syns inget 
fördömande, han la ingen skam på Maria utan betonade hennes ärlighet med att beskriva hur 
hon gick med sin stora mage utan att dölja och skämmas för den. Här blir också genus 
performativt då skammen var ihopkopplad med att kvinnan ville ta sitt barns liv på grund av 
den. Nu när Maria beskrivs att inte känna skam, ger det en indikation på att hon inte hade syfte 
att ta ihjäl sitt barn (indirekt att det alltså dog på ett annat sätt). Maria kan sägas kunna 
positionera sig utan skambeläggning på ett sätt som Stina säger sig sakna eftersom hon kom från 
en landsortshåla (där fördomar fortfarande rådde) och inte från en stad, vilket Maria hade 
erfarenhet av.121 På den individuella nivån kan man här se hur Maria med hjälp av husbonden 
kunde framställa sig som hederlig och inte skamfull. Utan husbondens hjälp skulle hon 
antagligen inte själv ha kunnat framställa sig som hederlig eftersom normen krävde att en 
kvinna skulle representeras av blyghet. Och på den institutionella nivån i rättssalen kunde 
husbonden få gehör för sina påståenden om Maria som hederlig på grund av sin sociala position 

                                                
118 Eckeryd, 2017, s. 43ff samt 366. Den andra variabeln var den socioekonomiska strukturen där bygder med många 
självägande bönder hade färre utomäktenskapliga födslar än bygder som var mindre egalitära.  
119 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt, AIa:1, ordinarie ting 11 april 1794. 
120 Frykman, 1996 (1977), s. 139f, Lövkrona, 2004, s. 193-195 och Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 170f. 
121 Maria hade året innan arbetat i Gävle se HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4. Angående Stina se HLA, 
Delsbo tingslags häradsrätt, AIa:1. 
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som präst. Kanske i dubbel bemärkelse. Med tanke på att prästen var en moralens väktare borde 
hans ord väga extra tungt om han påstod att Maria var hederlig.  

I Kerstins fall blir den religiösa moralsynen uppenbar då matmodern försökte använda den för 
att hindra Kerstin att döda sitt barn. För när matmodern måste lämna Kerstin ensam en stund för 
att gå till fähuset förmanade hon henne med orden att: ”hon borde bedja Gud bevara sig för 
oråd”. Det vill säga att hon inte skulle ta livet av barnet. Men istället för att ta till sig 
förmaningen så kontrade Kerstin med att hon inte trodde sig vara så illa betrodd och 
förtydligade att hon visste sin plats som underdånig och lydig piga och sa sig aldrig kunna göra 
något utan sin matmors vetskap. 122 På individuell nivå lyckades Kerstin använda de normativa 
föreställningar om hur en kvinna ska vara, till sin fördel. På grund av att Kerstin var snabb på att 
ge svar på tal och inte gå in i matmoderns antydan att hon ljugit och borde skämmas, så lyckas 
Kerstin istället att hålla sin heder uppe. Men det innebar också att Kerstin lyckades dölja sin 
graviditet och födelse så att barnet dog. 
 
 
 
Husbondfolkets påverkansfaktor att barnet kom att dö. 
 
Alla fyra pigorna i min undersökning blev gravida hos en annan husbonde än där de sedan kom 
att föda sitt barn. Ekonomhistorikern Carolina Uppenberg tar i sin avhandling, I husbondens 
bröd och arbete: kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860, upp hur 
tjänstekontraktet löpte på ett år i taget med start vid Mikaelitid i slutet av september och hur 
somliga bytte tjänsteplats ofta medan andra kunde stanna flera år i samma hushåll.123 Margta 
hade sedan hon började arbeta vid 16 års ålder varit i tjänst hos samma bonde i fem år då hon 
plötsligt bytte arbetsplats hösten 1798, tre månader innan hon födde sitt barn. Stina uttalade 
tydligt att hon lämnade sin hemort för att dölja sin graviditet. Även Kerstin och Maria som 
redan arbetade långt ifrån sina hemorter bytte arbetsplats.  

Husbonden hade nämligen ansvar för sina anställda, att kontrollera dem så att de inte bröt mot 
lagen och blev gravida. Att en piga blev gravid kunde påverka husbondens sociala anseende, att 
han inte var herre i sitt eget hus.124 Förutom detta var husbonden skyldig att vårda och vakta på 
henne samt stå för kostnader kring födelse och dop. Och eventuell kontrollförsummelse skulle 
åtminstone medföra ett bötesstraff.125 För att undvika detta så avskedades troligtvis pigan om 
hon inte gick självmant. I barnamordsplakatet står: 

Att, enär den häftade upptäcker sitt tillstånd för fader eller moder, husbonde eller matmor, den 
eller de, för vilka hon sig yppat, böra, vid ansvar, icke allenast dölja hennes tillstånd, utan ock 
ifrån den tiden till dess förlossningen skett, hava vård om henne och befordra barnet till dop 
och kristendom….126 

 
Fast denna lag egentligen var till för att stötta kvinnorna så ledde den till att kvinnorna teg om 
sin graviditet och gjorde sig av med barnet. Detta är intressant ur ett genusperspektiv.  
 
Rautelin menar att brottet inte begicks avsiktligt utan att det i grunden var ett fenomen knutet 

                                                
122 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, dombok och protokoll från urtima ting, vol AIb:4. Citatet se s. 8. 
123 Uppenberg, 2018, s. 13f. 
124 Lövkrona, 2004(1999), s. 151. 
125 Sveriges rikes lag 1734, MB, kapitel 61:§ 3  
126 Barnamordsplakatet 17 oktober 1778, första delen av punkt nr 6 (av 9 punkter). 
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till den agrara mannen och den agrara manligheten. Mansidealet (enligt moralisten Magnus 
Orrelius) var att en god hustru skulle vara trogen och lyda sin man samt ha överseende med 
hans övertramp och förtiga dem och om de kommer till kännedom skulle hon ursäkta honom. 
Men mannens överordnade maktposition beaktades inte i rättsalen där det var matmodern som i 
huvudsak fick ta ansvar för försummelsen av att inte ha kunnat hindra att deras piga födde 
ensam (och indirekt att barnet dog).127 

Uppenberg tar också upp problematiken kring lagstiftningen och rådgivningslitteraturen vilken 
starkt framhöll den så kallade mjuka sidan av det patriarkala förhållningssättet, som innebar att 
husbonden visserligen hade makten men att han också skulle värna om tjänstefolkets hela 
varande, såväl uppfostring som omvårdnad, som en fadersgestalt. Men att detta ideal inte 
efterlevdes i praktiken visar hennes undersökning. I ett exempel blev en gravid piga skjutsad till 
en annan bonde, där hon sedan födde sitt barn. Den bonden stämde den första bonden för att han 
skulle betala för omkostnaderna som han haft med pigan och barnets dop.128 På den 
institutionella nivån blir det här en krock mellan två institutionella värdar, den lagliga och 
idealiserade kontra den verkliga, där olika mansideal gällde. Hur agerade husbondfolket i denna 
undersökning gentemot de gravida pigorna? 
 
Undersökningen visar att alla de fyra gravida kvinnor blev det nya husbondfolkets ansvar. Även 
om inte något av husbondfolken i underökningen blev anklagade för delaktighet i barnamorden 
(varken de från hushållet där pigan blev gravid eller där hon födde sitt barn) så finns här 
försummelser från husbondfolket vilket ledde fram till barnets död. I vissa fall var det alltså inte 
helt uppenbart att de nyförlösta kvinnorna dödade sina barn med fullt uppsåt. I Stina och 
Margtas fall erkände de båda att de strypt sina barn med sina egna yllestrumpeband. Rätten 
nöjde sig med det eftersom det visade på ett tydligt uppsåt, och de dömdes till döden. Men innan 
de ströp dem så fanns tillfälligheter då barnet hade kunnat räddas om husbondfolket hade agerat 
annorlunda.  
 
Margta dödade inte sitt barn direkt, utan hon lät det ligga kvar i höet. Hade matmodern, som 
hade hört dess skrik två timmar efter födseln, letat lite bättre så hade barnet kunnat räddas. Och 
hade Stinas husbondfolk lyckats hitta Stina under den timme de sa sig ha letat efter henne på 
gården så hade de haft möjlighet att ha hunnit hindrat henne från att strypa sitt barn. För varken 
Margta eller Stina gömde sig särskilt tydligt eller långt bort från sitt husbondfolk. De smet iväg 
precis då det var dags att föda, till en lada på gården.129  
 
Stina och Margtas husbondfolk sa sig ha anat att deras pigor var gravida och därmed frågat om 
de var det. Men då pigorna hade svarat nej samt ursäktat sina stora magar med att de var svullna 
på grund av menstruationsproblem så hade husbondfolket nöjt sig med det svaret. Rätten nöjde 
sig också med den förklaringen och husbondfolket slapp anklagelse om försummelse. Här på 
den institutionella nivån, i tingsrätten, blir inte husbondfolkets påverkan synlig till att barnet 
dog, då de inte döms för försummelse. Pigorna får därmed ingen chans till (en viss) upprättelse 
eftersom tingsrätten endast fokuserar på slutskedet där pigorna strypte sina barn, ”med fullt 
uppsåt”. Pigorna blir här svikna två gånger, först av husbondfolket som inte tillräckligt följer 
tjänstehjonsstadgan och sedan av tingsrätten som inte bryr sig om husbondfolkets försummelse. 

                                                
127 Rautelin, s. 498 och 265 
128 Uppenberg, 2018, s.200. 
129 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt; AIa:1, 11 april 1794 och AIb:II,12 januari 1799. 
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Allt ansvar läggs på pigorna, vilka enligt normen om underordning representerad av svaghet 
egentligen inte ska vara kapabla att ta hand om sig själva. 
 
I Kerstins fall ser man ett helt annat engagemang från husbondfolket, vilket mer stämmer 
överens om den ovan nämnda så kallade mjuka sidan av det patriarkala förhållningssättet. När 
Kerstin till en början nekade på matmoderns fråga om hon var gravid så ställde husbonden och 
matmodern åter frågan på ett mer allvarsamt och strängt sätt, och då erkände Kerstin. Kerstin 
fick även ett tyg av matmodern att sy barnkläder av och på morgonen samma dag som hon 
födde barnet så smorde matmodern in Kerstins ömmande rygg. Kerstin nekade till att 
födslostunden var nära (trots alla tydliga tecken), men matmodern vaktade på henne hela 
förmiddagen. Men hon kunde inte övervaka Kerstin hela tiden och hon lyckades föda i enslighet 
under den timme då matmodern var i fähuset. Här syns dels hur en tillfällighet gjorde att barnet 
dog trots matmoderns kontroll. Men det blir också synligt, på den individuella nivån, att 
relationen mellan matmor och piga spelade roll. Matmodern verkade här vara svag i sin 
överordnade position eftersom pigan lyckas trotsa matmodern och föra henne bakom ljuset 
genom sitt nekande, och detta utan att pigan för den skull frångick sin underordnade position.130  
 
Även i Marias fall syns ett starkt engagemang från hennes husbonde prosten Johan Ek som 
försvarade Maria och menade att hon inte hade försökt dölja sin graviditet ”utan gådt med sin 
stora och höge maga för allas åsyn”. Prosten menade vidare att Maria inte hade sökt enslighet då 
missfallet skedde utan blivit kvar på sitt rum där dörren varit upplåst så att vem som helst kunde 
komma in, ”icke eller at hon skulle gjordt det gjort är, om jag eller min hustru warit hemma”.131 
Normen om kvinnans underordning blir tydlig här. Prästen antydde sin viktiga husbonde 
position som beskyddare mot pigornas skvaller och mot Maria själv, att en kvinna behövde en 
mans beskydd, att hon inte klarade av att handla på ett riktigt sätt utan handledning.  
 
Skillnaden mellan Kerstins matmor Anna och Marias husbonde Johan var att Annas 
beskrivning i första hand visade på hennes fördömliga omtanke och kontroll över pigan 
men att hon egentligen inte litade på Kerstin utan trodde att hon ville döda barnet. Medan 
Johans beskrivning visade på att han hade förtroende för Maria att han inte trodde på att 
hon ville döda barnet. Men bådas beskrivning visar på en genusperformativitet där 
kvinnorna skulle vara underordnade samt behövde beskyddas och kontrolleras. 
 
På individuell nivå, vilket resultatet ovan visar, fanns det olika (genusmakt)relationer mellan de 
gravida pigorna och husbondfolket vilket påverkade att barnet dog. Den vanligaste bilden är att 
husbondfolket inte tillräckligt värnade om sina pigor, vilket Margta och Stinas fall visar. Det 
ovanliga är Kerstins fall där husbondfolket tidigt i graviditeten och enträget visade att de brydde 
sig om pigan. Även Marias husbondfolk visade stor omvårdnad om sin piga. 
  
Oavsett hur mycket husbondfolket brydde sig om sina pigor så var det ingen piga som ville 
erkänna sin graviditet i första taget. Dels beroende av att på denna institutionella nivå, inom 
husbondeväldet, som underordnad kvinna och tjänstehjon, skulle pigan agera på ett sätt så hon 
inte retade upp husbonden. Hon verkade inom systemet och var beroende av att det fungerade. 
Erkände pigan sitt brott skulle hon vanhedra både sig själv och sin husbonde. Och dels beroende 
av att på den individuell nivån var pigan beroende av sin heder. En man var även han beroende 
                                                
130 Nekandet handlade om att Kerstin påstod att det var lång tid kvar till tiden att föda var inne samt att hon kände 
igen värken som en annan sjukdom hon haft tidigare. tyckte att det onda var lyckades Kerstin använde den 
symboliska representationen blyghet. Se HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799. 
131 HLA, Hedesunda och Österfernebo tingslag, AI:a:109, urtima ting 23 april 1805 (citat se sjunde sidan). 
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av sin heder men hedern var könad och fungerade, som tidigare nämnts, på olika sätt för män 
och kvinnor där kvinnors ära var kopplad till kulturella symboliska representationer som 
mildhet och blyghet samt att axla rollen som moralens väktare gentemot mannen.  
 
 
 
Faktorer som påverkade vilket straff de anklagade kvinnorna fick.  
 
Detta kapitel tar upp fyra faktorer som påverkade vilket straff de anklagade för barnamord fick, 
inklusive hur genusperformativiteten såg ut. Vilken påverkan och betydelse genusstrukturen 
hade för deras möjlighet att agera och påverka straffet de fick. 
 
 
Kulturellt kvinnligt konoterade symboliska representationer som påverkansfaktor för vilket 
straff de fick. 
 
En viktig faktor, som påverkade vilket straff, de anklagade kvinnorna fick var hur de kunde 
bemästra sin kvinnlighet. Kerstin lyckades på ett performativt sätt att använda den kulturellt 
(kvinnligt konoterade) symboliska representationen blyghet till sin fördel då hon framförde sin 
berättelse inför rätten. Kerstin påstod exempelvis att hon aldrig hade haft för avsikt att dölja sin 
graviditet utan att det berodde på hennes blyghet att hon inte berättade om den för 
husbondfolket.132  
 
Vidare lyckades Kerstin inför rätten framställa sig på ett positivt kvinnligt sätt, det nämns i 
protokollet att hon framförde sin berättelse ”utan att egentligen visa varken blödighet eller 
fräckhet”.133 Blödighet var ett negativt kvinnligt konnoterat begrepp som användes då kvinnor 
grät och visade ånger. Begreppsanvändningen blev som ett bevis på det kvinnliga könets 
”naturliga” svaghet över att inte vara kapabla att fatta rätt beslut själva. Att de lätt kunde göra 
fel vilket stärkte tanken om att de behövde en man som överhuvud. 
 
Här syns dels hur de kulturellt symboliska representationerna blyghet, blödighet och fräckhet 
kopplas till normen om kvinnors underordning till mannen men också till en hierarkisk 
underordning till matmodern. Mer specifikt är dessa symboliska representationer kopplade till 
normen om den kvinnliga kyskhetsdygden. Män och kvinnor stod lika inför både den kyrkliga 
och värdsliga lagen men som jag nämnt tidigare så var normen olika för könen.134 Historikern 
Andreas Marklund tar i sin bok, I hans hus: svensk manlighet i historisk belysning, upp hur 
männen kunde skrävla över sina sexuella bragder medan kvinnorna som gjorde det skulle ha 
uppfattats som fräcka och ”okyska”, och därmed som dåliga och ärelösa.135 
 
Kerstin lyckades alltså på det institutionella planet, i hushållet och inför rätten, att använda de 
lagar och normer som gällde, till sin egen fördel. Exempelvis kontrade (vilket nämnts tidigare) 
Kerstin matmoderns antydan, om att Kerstin hade för avsikt att dölja födslostunden, med att 
uttrycka sin besvikelse över att hon skulle vara så illa betrodd, och försäkrade ”att hon ej kunde 
företaga sig något utan matmoderns vetskap och bifall”.136 Kerstin lyckades ge svar på tal och 

                                                
132 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799. 
133 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799, citat s.2. 
134 Bibelns sjätte bud Du skall icke begå äktenskaps brott samt världsliga lagen om lönskaläge. 
135 Marklund, 2004, s. 206. Se även Frykman, 1977, s. 173ff. 
136 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, AIb:4, urtima ting 5 juni 1799, s. 7f. 
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samtidigt uttrycka sig trovärdigt. Hon hävdade att hennes intentioner varit goda samtidigt som 
hon visade att hon visste och accepterade sin plats som underordnad i husbondfolkets tjänst. Att 
hon alltså inte haft intention att döda barnet och att hon därmed borde få ett mildare straff. 
 
På ett individuellt plan kan en viktig faktor till att Kerstin lyckades med sin performativitet i 
rättssalen ha berott på vetskapen om Margtas öde. För när Kerstin anlände till häktet i Gävle 
hade Margta redan suttit där i tre månader. Vetskapen om att Margta fått dödsstraff, då hon 
erkänt att hon strypt sitt barn, samt att hon inte blev benådad borde ha hjälpt Kerstin att komma 
till insikt på vilket sätt hon måsta framställa sig i rätten för att ha en möjlighet att själv undgå 
dödsstraff. Antagligen kände Kerstin av Margtas ångest och förtvivlan. Margta hade endast haft 
några dagar att förbereda sig inför sin rannsakning medan Kerstin fick 47 dagar. 

 
Även om rätten till stora delar misstrodde Kerstin så var hennes agerande tillräckligt trovärdig i 
kombination med att det inte fanns tillräckliga bevis för att hon med uppsåt hade mördat sitt 
barn. Med sin performativitet lyckas Kerstin att försvara sin kvinnliga trovärdighet, men den 
visade också att hon inte alls var blyg i sitt uttryck, utan både talför och egentligen ganska fräck 
gentemot sin matmor. En balansgång blir synlig mellan att framställa sig som blyg och trovärdig 
på samma gång. Hade Kerstin helt gått in i blyghet och underdånighet skulle hon antagligen inte 
ha kunnat hävda sig på samma sätt. Om hon exempelvis gråtit och ångrat att hon inte lyckades 
rädda barnet (utan att för den delen ta på sig skulden att barnet dog), så hade utgången eventuellt 
blivit en annan. Och det var endast i protokollen över de två dödsdömda, Margta och Stina, som 
ånger, gråt och blödighet nämndes. På en individuell nivå, på grund av sin handlingsförmåga 
lyckades Kerstin agera som subjekt inför rätten i detta fall, åtminstone så pass att hon undvek 
dödsstraff. 
 
Att blödighet nämndes i protokollet berodde främst på att det förtydligade kvinnornas svaghet. 
Här ser jag en helt motsatt bild av barnamörderskorna än vad Lövkrona noterar. Hon menar att 
det sällan nämndes i protokollen att barnamörderskorna grät och att det berodde på att man ville 
framställa dem som kalla och utan känslor.137 I mina protokoll ser jag det motsatta men att 
intentionen var den samma, att framställa kvinnorna som dåliga där gråten bekräftade deras 
svaghet. Detta i syfte att legitimera ett dödsstraff. Lövkrona jämför med skillingtryckens tydliga 
uttalanden om gråt och ånger vilket hon menar inte motsvarades i rättegångsprotokollen. Men 
jag ser däremot att skillingtrycket, på det planet, uttrycker det som finns i mina protokoll. 
Exempelvis strof nummer fem i Skillingtrycket om Margtas öde.138 
 

Men herren han gör at alt blir uppenbart: 
Och denna Barnamörderska måste fullsnart 
För prästen bekänna, för Gud och för folk, 
Med blygsel och ångest, med jämmer och 
sorg. 

 
Skillingtrycket stämmer mycket väl med innehållet i Margtas rannsakningsprotokoll där 
Margtas ånger och gråt nämns vid tre tillfällen: ”kommit till wärkelig ånger öfwer sitt 
upförande”, ”under wisad mycken ånger och botfärdighet ärkände.” samt ”bekände Margta med 
tårar i ögonen at det warit med hennes eget då på sig ägande strumpeband, som hon afhändt sitt 
barn lifwet”.139 I Stinas protokoll nämns det vid två tillfällen: ”hon wiste sig nu mycket blödig 
                                                
137 Lövkrona, 2004, s. 203.  
138 Svenskt visarkiv, En ny och högst eftertänklig Fångvisa om en piga i Delsbo socken, som mördade sit egit barn 
den 29 december 1799, Stockholm 1801 (O b 1801 a), strof nr 5 av 12. 
139 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799, citat s. 2. 6 och 10. 



 

33 
 

och ångerfull” och ”men ännu mera ångerfull och blödig”.140 Så på den institutionella nivån vid 
tingsförhandlingarna blir det tydligt att rätten här använde sig av de kvinnligt konoterade 
symboliska representationerna som en påverkansfaktor för at kunna legtimera dödsstraff. 
 
Även i Marias rannsakningsprotokoll kan man se hur kulturellt kvinnligt konoterade symboliska 
representationer användes för att framhäva Marias missfall som trovärdigt, det vill säga att det 
inte var ett barnamord, för att därmed påverka till ett mildare straff. Hatbrevet från hennes mor 
som tillfogade Maria en frätande sorg samt att hon skrämts av en man som varit utklädd till 
spöke så mycket att hon sen dess ”icke haft någon god dag”, visade på hur genus-
performativiteten i rättsalen kunde utnyttjas till Marias fördel.141 Att framhäva symboliska 
representationer så som svaghet och lättskrämdhet som orsak till missfall fungerade som 
trovärdigt för Maria. Medan en man inte skulle ha kunna använda samma kulturella symboliska 
representationer för att framstå som trovärdig i ett brottsmål. På individuell nivå lyckas Maria 
framhäva sin subjektivitet och nå sitt mål att få en mild dom, på grund av hjälp från prosten Ek. 
Hade Maria haft en husbonde med lägre status är det osannolikt att hon hade kunnat främhärda 
och bli trodd på samma sätt, på den institutionella nivån i rättssalen.  
 
 
Gudsfruktan och den religiösa moralen som påverkansfaktor för vilket straff de fick. 
 
Vad fick Margta att till slut erkänna sanningen? Ett erkännande som hon visste skulle leda till 
dödsstraff. Det som nämns i protokollet är att hon ”kommen till någon mera eftertanke” och 
”kommit till verkelig ånger över sitt uppförande” och berättade hela sanningen för sin mor.142 
Historikern Eva Bergenlöv tar i sin avhandling Skuld och oskuld: barnamord och barnkvävning 
i rättslig diskurs och praxis omkring 1680-1800 upp ett fall där en fattig piga Greta födde ett 
barn som hon sa att hon råkat lega ihjäl. Prästen trodde på henne och det blev ingen rannsakan. 
Men Greta fick samvetskval och ångrade sig efter att hon tagit del av en predikan som berörde 
henne djupt, vilket ledde till att hon erkände för prästen att hon med vilja hade dödat sitt barn. 
Hon dömdes till döden men benådades, vilket inte Margta gjorde.143 
 
Fallet med Greta visar på kraften i Guds ord som en faktor till vilket straff de anklagade kunde 
få. Margta och Greta ändrade sig och bekände sanningen även om det ledde till dödsstraff. Det 
de vann var att deras själar räddades från djävulens grepp och att de fick komma till himmelen, 
”At, möta sin frälsare Jesum så kär”, som det står i skillingtrycket.144  
 
Skillingtrycket över Margta genomsyras av kampen mellan djävulen och Herren, om hennes 
själ. Här beskrivs hur Satan förför Margta som fångats i ”djävulens grymmaste käftar och 
klor”.145 Om denna tro på Gud och djävulen verkligen var anledningen till Margtas erkännande 
är svårt att riktigt veta men skillingtrycket visade på hur gudstron och gudsfruktan såg ut i 
samhället eller hur man åtminstone ville att den skulle se ut. En sedelärande historia. 
 
Om gudstrons påverkan nu inte syntes så tydligt i Margtas rannsakningsprotokoll så syns den 
däremot i Kerstins protokoll där den användes som ett maktmedel att försöka ge den anklagade 

                                                
140 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt AIa:1, ordinarie ting 11 april 1794, sjätte och sjunde sidan. 
141 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag, Urtima ting 23 april 1805, s. 8. 
142 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799, citat s. 2 och 6. 
143 Bergenlöv, 2004, s. 206f. 
144 Svenskt visarkiv O b 1801 a, del ur strof, 8. 
145 Svesnkt visarkiv O b 1801 a, del ur strof 1 och 6. 
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dåligt samvete och erkänna, då inget annat fungerade. Rätten som ansåg att Kerstins berättelse 
var osannolik använde gudsfruktan som sista utväg då de sa att; ”För att befreda sitt samvete, 
borde hon därför giva Gud äran och bekänna sanningen”.146 Men Kerstin var som tidigare nämnt 
fast besluten att inte erkänna och rätten lyckades inte med sin performativitet, med normen 
gudfruktighet som ”vapen”, att få henne dömd till ett strängare straff. 
 
Det är möjligt att representanter från rättsväsendet använde samma maktmedel mot Margta även 
om det inte syns i källorna. Någon från rättsväsendet borde ha besökt Margta för att meddela när 
rannsakningen skulle ske och då kan de mycket väl ha förmanat och hotat henne i Guds anda. 
Även prästen kan ha besökt Margta. På en individuell nivå hade Margtas familj en specifik 
koppling till kyrkan, då hennes far hade varit kyrkvärd, vilket kan ha haft betydelse.  
 
Ur ett genusperspektiv kan man undra om kvinnorna generellt kände mer gudsfruktan och ånger 
än männen? Att kvinnornas underdåniga och svaga position, byggd på de kulturellt symboliska 
representationerna med dess normer jag nämnt tidigare, gjorde att de för att framställa sig som 
goda måsta erkänna sin svaghet för att få nåd. Marklund nämner att kvinnornas roll i hushållet 
var att med sitt ”naturligt” milda sinne mildra männens till ”naturen” argare sinnelag. Att de 
moraliska kvaliteterna tillskrevs kvinnokönet, så som mildhet, undfallenhet och saktmod i 
motsats till mannens mer häftiga sinnelag som var okontrollerat och destruktivt. 147  
 
Kvinnorna, i Marklunds undersökning, tillskrevs denna moraliska husmakt i början på 1800-
talet, det vill säga något senare än i min undersökning. Men i mitt material syns hur det i första 
hand var matmödrarna som bar det praktiska ansvaret för att upprätthålla det moraliska ansvaret 
gentemot pigorna, vilket tyder på att normen även under min undersökningsperiod innebar att 
kvinnorna hade detta moraliska ansvar. Se tidigare nämnda exempel (s. 28) angående Kerstins 
matmor som nämndes ha förmanat Kerstin med orden: ”hon borde bedja Gud bevara sig för 
oråd”.148 Och rent generellt i mitt material så är det matmodern som pigan i första hand har 
kontakt och kommunikation med. 
 
De patriarkala genusmaktrelationerna påverkar kvinnorna från flera håll där den religiösa 
moralen genomsyrar flera institutioner: den äktenskapliga, den hushålleliga, den kyrkliga samt 
inom tingsförhandlingarna. På denna institutionella nivå i kombination med gudsfruktighets-
normen för kvinnorna med dess kulturellt symboliska representationerna mildhet och blyghet 
syns ett större tryck på kvinnorna än männen då det gäller att hålla sig till sanningen. Att det, på 
en individuell nivå, fanns möjlighet att förhålla sig på olika sätt till detta tryck, visar exemplet 
ovan om Kerstin och Margta. Där trycket påverkade dem olika angående vilket straff de fick. I 
Margtas fall, som hade svårare än Kerstin att ljuga, ledde hennes erkännande till dödsstraff.149  
 
I Stinas fall, oavsett om hon nu var from eller inte, så visar beskrivningen av henne som 
bedjande på fromhetsideales betydelse för hennes trovärdighet, för att framställa henne som en i 
grunden ärbar kvinna. Beskrivandet visar på hur genus blir performativt. Att husbonden ville 
tillägga detta till protokollet kan tolkas som att han ville bidra till att försöka mildra hennes 
straff. Här har antagligen Stinas husbondes sociala position betydelse för Stinas trovärdighet. På 
den institutionella nivån inom hushållet fanns olika maktrelationer beroende av social 

                                                
146 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt AIb:4, urtima ting 5 juni 1799, citat s. 17. 
147 Marklund, 2004, s. 65ff (s.69). 
148 HLA, Hanebo tingslags häradsrätt, dombok och protokoll från urtima ting, vol AIb:4. Citatet se s. 8. 
149 Angående kvinnors trovärdighet, att de inte blev betrodda att tala sanning om de hade brutit mot kyskhetsnormen 
och fött oäkta barn, se Bergenlöv, 2004, s. 96.  
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positionering i samhället. Jämför man med Marias husbonde som var prost så hade han större 
möjlighet att påverka rättens utslag än vad en bonde hade, vilket Stinas husbonde var.  
 
Här syns även att det Stina gör inte spelar någon roll. Hon agerar som hon skulle, som en from 
kvinna. Som Scott visar så beror inte kvinnans, Stinas, maktposition på de saker hon ”gör” 
(beter sig fromt) utan på den betydelse handlingen får. Och här får Stinas fromhetsbeteende 
ingen betydelse. Hon döms till döden och varken hovrätten eller högsta domstolen tar hänsyn 
till hennes fromhet utan fastställer dödsdomen.150 
 
 
Det lokala rättsväsendet som påverkansfaktor för vilket straff de fick. 
 
På den institutionella nivån, i och inför rannsakningen, hade länsmän och domare 
(häradshövdingar) generellt en stor maktposition. Deras position framträdde i förhållande till de 
anklagade kvinnornas svaga och blödiga position.151 I källmaterialet syns en viss 
maktförskjutning vilket kan ha lett till olika domsbeslut. Dels berodde det på kvinnornas 
individuella egenskaper och förhållanden, men deras utrymme att agera berodde också på den 
individuella länsmannen och häradshövdingens egenskaper. Tyvärr ryms det inte inom ramen 
för undersökningen att gå djupare in i individerna men vissa skillnader är synliga i mitt material. 
 
I undersökningen finns rättsfall med från alla tre domsagor i Gävleborgs län och det som kan 
konstateras är att de båda dödsdomarna skedde i övre Hälsinglands domsaga där Johan Paul 
Norin var häradshövding. Att Margta först uppgav att det var ett missfall sa hon berodde på 
”fruktan för dödsstraff”.152 Hade Margta stått fast vid sitt påstående om missfall hade hon 
antagligen fått behålla livet eftersom det krävdes fullt uppsåt till att ha dödat barnet för att få 
dödsstraff. Kanske blev pressen för stor. Det nämns att Margta hemma hos modern lidit av 
sjukdom och svaghet. Här finns en möjlighet att en länsman och häradshövding med mer 
pondus och respekt hade lättare att få den anklagade att erkänna.  
 
Kerstin, tvärtemot Margta, stod på sig om att hennes barn dött av misstag då det fort och oväntat 
föddes när Kerstin reste sig ur sängen och fostret for ner med huvudet i golvet. I Kerstins fall 
var både länsmannen Jäderleuf och häradshövdingen Ödmann nya och oerfarna i sitt 
tjänsteutövande vilket kan ha påverkat både Kerstins, länsmannens och häradshövdingens 
agerade under rannsakningen (till Kerstins fördel). Kerstins första förhör skedde inte inför 
länsmannen eftersom hans anställning var så ny att han inte hunnit ankomma till socknen. 
Ordinarie häradshövding Sam Dahlman var ledig och en ersättare måsta tillsättas innan 
rannsakning kunde ske.  
 
I väntan på rannsakningsdatum fördes Kerstin till häktet i Gävle där hon vistades från den 19 
april till den 4 juni. Dessa 47 dagar i häktet, vilket jag tidigare nämnt, kan ha haft stor betydelse 
för att Kerstin kom att agera så korrekt och ståndaktigt på rannsakningsdagen den 5 juni. Men 
att hon just fick detta utrymme kan ha berott på Jäderlöf och Ödmanns individuella möjligheter 
(begränsningar) till maktpositionering. 
 

                                                
150 Scott, 1986, s. 1067. Scott citerar här antropologen Michelle Rosaldo 
151 De anklagades position byggd på det tidigare resonemanget jag fört (grundat på Scotts teori) om kvinnligt 
kulturellt konoterade symboliska representationer som blödighet och blyghet, kopplat till normer (därmed också 
kvinnligt konnoterat) om kyskhet och underdånighet. 
152 HLA, Delsbo tingslags häradsrätt AIb:11, Urtima ting 12 januari 1799, citat s. 6. 



 

36 
 

På institutionell nivå kan det alltså ha haft betydelse i vilken domsaga brottet skedde för vilket 
straff de anklagade fick. Även i Marias fall kan man se att Marias husbonde, vilken var präst, 
hade en stark ställning i förhållande till både länsman och häradshövding, till Marias fördel. 
Prästen lyckades exempelvis förhandla så att en doktor fick undersöka Maria, och inte bara en 
barnmorska, så som länsmannen föreslagit.153   
 
Rätten hade i första hand fokus på att finna bevis över att den anklagade hade dödat barnet och 
hade gjort det med uppsåt. Här var den viktigaste faktorn att få den anklagade att erkänna, vilket 
även jag ser i mitt material. På den individuella nivån syns en viss skillnad i de olika 
rannsakningsförfarandena. I Margtas fall ordnades inte ens en obduktion av barnet för att se att 
det verkligen levt vid födelsen och hur det dött, vilket gjordes i de övriga fallen. Man tog inte 
heller hänsyn till att Margta faktiskt till en början inte med fullt uppsåt dödat barnet, utan att 
hon lämnat det levande i ladan. Hade matmodern varit mer ihärdig och letat efter barnet då hon 
hörde dess skrik hade barnet till och med kunnat ha överlevt och Margta undsluppit dödsstraff. 
Rätten tog ingen notis om detta och matmodern anklagades inte heller för försummelse. 
 
 
Ryktesspridning och social positionering som påverkansfaktor för vilket straff de fick. 
 
I två av de fyra fallen i min undersökning så spelade ryktesspridning roll. I Marias fall var ryktet 
helt avgörande för att hon blev anklagad. I Stinas fall hade hon förmodligen inte blivit anklagad 
om inte barnliket hade hittats och att det redan fanns ett rykte om att hon varit gravid, även om 
ingen sagt något förrän liket uppdagades. I Margta och Kerstins fall var det husbonden som 
tillkallade länsman.  
 
I Sandström & Taussi Sjöbergs undersökning från Västernorrlands län så var ryktesspridningen 
helt avgörande för att länsmannen skulle få kännedom om barnamord. När han sedan påbörjade 
sin undersökning var det inte svårt att få fram vittnen. Många hade sett kvinnan förändra 
utseende under de sista månaderna.154 Så var även fallet för Maria där landsfiskalen Wallman 
kallade in alla 6 pigor och 3 drängar på gården att vittna, samt en hjälphustru som varit på besök 
i början av januari 1805 och då legat med Maria i hennes säng. Alla vittnen utom en sa sig ha 
misstänkt att Maria varit gravid redan då hon anlände till prästgården hösten 1804, att hon varit 
”högmagad” och sedan i slutet av januari blivit smal. Hjälphustrun sa sig även ha känt barnets 
rörelser vilket tydde på att barnet borde ha varit större än Maria sagt.155 
 
Trots de starka vittnesmålen som talade emot Maria så lyckades prosten bortförklara 
ryktesspridningen med att Marias mage ena dagen varit stor och den andra mindre under hennes 
anställningstid, vilket han menade berodde på vattusoten. När han senare fick vetskap om att 
hon även var gravid så erkände Maria villigt vilket visade på att hon inte hade dolt sitt 
havandeskap och indirekt inte hade haft för avsikt att döda barnet. 
 
Här blir det, på den institutionella nivån, synligt hur social position spelade roll för 
handlingsutrymme och påverkansmöjlighet i rättssalen mot ryktesspridning. Dels Marias egen 
positionering och dels hennes husbondes. Maria hade en hög social position bland pigorna. Hon 

                                                
153 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag AIa:109, Urtima ting 23 april 1805. 
154 Sandström, Taussi Sjöberg, 1983, s. 182. 
155 HLA, Hedesunda och Österfärnebo tingslag AIa:109, Urtima ting 23 april 1805, s. 10 till 18. Den piga som inte 
anade att Maria var gravid var en barnpiga som hade sitt tillhåll i barnkammaren och därför inte hade förstått att göra 
anmärkning om hennes utseende. 
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tituleras som hushållerska och arbetade nära matmodern och nämns vara omtyckt av henne. 
Marias husbonde var en lärd man, en präst, som av någon anledning vurmade om henne. Han 
hade makt att föra hennes talan och visste hur han skulle bete sig för att få sin vilja igenom. 
Detta sammantaget gjorde att Maria endast fick åtta dagars fängelsestraff. Och hade inte 
ryktesspridning gjort att länsmannen fick reda på Marias missfall så hade nog Maria undkommit 
sitt straff helt och hållet.  
 
På individuell nivå, i kontrast till Marias högre sociala position (som hushållerska i prostfamilj), 
så var Margta, Stina och Kerstin enklare pigor som tjänade i enklare bondfamiljer. Här fick 
pigorna i stort sett ensamma föra sin talan där husbönderna i första hand försökte skydda sig 
själva så de inte blev anklagade för delaktighet i mordet. Stinas husbonde, vilket nämnts 
tidigare, försökte dock höja Stinas moraliska status genom att göra ett tillägg i sitt vittnesmål 
om att hon bad bön varje morgon och kväll, för att visa att hon följde den kvinnliga normen. 
Men innan detta positiva tillägg hade husbonden vid sitt första vittnesmål påpekat att byxtrasan 
som barnet varit inlindat i hade Stina stulit från honom. Detta kan tolkas som att han var rädd att 
bli anklagad för delaktighet. När han senare var mer trygg i Stinas erkännande om att hon begått 
barnamordet helt på egen hand så kunde han försöka stötta henne. Här syns ett helt annat 
förhållningssätt gentemot överheten. En rädsla som inte syns i prosten Eks förhållningssätt. Men 
i Stinas fall fick husbondens tillägg ingen verkan utan Stina fick dels dödsdom och sedan ingen 
nåd. 
 
Även i Margtas fall syns oro över att som husbonde bli anklagad för försummelse. Husbonden 
nämnde att Margta jobbade hårt, underförstått att hur skulle han kunna ana att hon nyss fött barn 
då hon jobbade så hårt direkt efter sin födsel. Husbondens påstående rättfärdigar hans brist på 
handling, men förstärkte också Margtas position som en onaturlig och därmed ond kvinna. En 
position som rätten gärna vill se för att kunna döma henne till döden.156 Att Margta kunde anses 
onormal byggde på normen om att en kvinna enligt Guds lag skulle föda med smärta, en norm 
som givetvis grundad sig på den kvinnligt konnoterade symboliska representationen svaghet.  

Förutom social status byggd på hierarkisk positionering så är det intressant att reflektera över 
social status utifrån om man kom från socknen eller inte. Ur ett regionalt perspektiv så kom tre 
av de fyra anklagade ursprungligen utifrån. Det var endast Margta som föddes, växte upp, 
arbetade, blev med barn och födde sitt barn i samma by, Sättjära i Delsbo socken. De andra kom 
utifrån, Stina från Jämtland på snabbt besök på några månader för att föda sitt barn. Kerstin kom 
ursprungligen från Dalarna åtta år tidigare och hade följt sin fader till Hälsingland för att få 
arbete där. Maria kom från Uppland och hade tjänat i Gävle innan hon kom till Hedesunda.  
 
I min tidigare undersökning om oäkta barn i Hälsingland så var det som sagt ovanligt i Delsbo 
under denna tidsperiod men av de som födde utomäktenskapliga barn så kom de flesta även där 
utifrån.157 Mörkertalet för barnamord kan ha varit stort så det som är intressant här är om det var 
en tillfällighet eller om det berodde på att de anklagade kom utifrån som de lättare avslöjades, 
rannsakades och straffades. Tyvärr finns inte utrymme inom denna studie att undersöka 
betydelsen vidare utan det blir en reflektion inför eventuell framtida forskning.  
 
 
 

                                                
156 Rautelin, 2009, s. 40. 
157 Danhard, 2016, s. 22f. 
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SAMMANFATTNING 
 
De faktorer som jag identifierat i mitt material som dels påverkade att barnen kom att dö samt 
dels vilka straff de anklagade barnamörderskorna fick, är åtta stycken.  
 
Även om ingen i mitt material döms för delaktighet i barnamordet så kan man se att 
lägersmännens, husbondfolkets och de anhörigas agerande och ickeagerande kunde leda fram 
till att barnet kom att dö. En fjärde faktor var skammens betydelse för att barnet kom att dö, där 
tidigare forskning visar att grunden till de ökade barnamordsbrotten på 1700-talet var kyrkans 
moralbegrepp. Här spelade kyskhetsnormen in vilken var grundad på olika kulturella 
symboliska representationer för kvinnor och män vilket ledde till att kvinnorna blev mer utsatta 
för skam och stigmatisering än vad männen blev. En ogift mor var enligt kyrkans normer ärelös. 
På institutionell nivå genomsyrade de kristna värderingarna både kyrkan, äktenskapet, hushållet 
och rättssalen, och därmed skammen på flera plan, vilket försvårade för kvinnorna att kunna 
behålla sitt oäkta barn. 
 
Kulturellt kvinnligt konnoterade symboliska representationer som återfinns i mitt material är 
blyghet, blödighet, fräckhet, mildhet och svaghet vilka var kopplade till kyskhetsnormen och 
normen om underordning, dels till männen men också till matmodern. På individuell nivå, 
genom att performativt bemästra denna kvinnlighet byggd på dess normer och symboliska 
representationer så lyckades Maria och Kerstin att få mildare straff än Stina och Margta. Kerstin 
genom att själv kunna performera en positiv kvinnlighet i rättssalen, utan varken blödighet eller 
fräckhet. Och Maria genom stöd från sin husbonde prosten Ek som performerade genus genom 
att påvisa Marias skörhet, då hon blivit utsatt av hat och skrämsel, som en anledning till hennes 
missfall.  
 
På institutionell nivå i materialet om Stina och Margtas syns å andra sidan hur kulturellt, 
negativt, kvinnligt konnoterade symboliska representationer användes för att på ett performativt 
sätt gestalta genus i rättssalen. Detta i syfte att legitimera ett strängare straff genom att visa på 
kvinnornas dålighet. Exempelvis nämns begreppet blödighet (med ångest, ånger och tårar) 
endast i Stina och Margtas rannsakningsprotokoll. Margta och Stina fick dödsdomar. 
 
Förutom att kunna bemästra sin kvinnlighet så visar den här studien att religionen var en 
påverkansfaktor till vilka straff de anklagade fick. Gudsfruktan användes som ett maktmedel att 
få den anklagade att erkänna. I Kerstins fall lyckades det inte med ”gudshot” utan hon klarade 
sig undan dödsstraff. I Margtas fall däremot så ändrade hon sitt vittnesmål vilket ledde till att 
hon fick dödsstraff.  
 
Här finns en genusskillnad på den normativa nivån där kvinnor till naturen ansågs vara mer 
milda än männen vilka ansågs burdusa till sin natur. Kvinnans roll var att stå för moralen vilket 
ledde till en större press för henne att tala sanning, för att anses ärofull och trovärdig. Att 
Margta påverkades av gudsfruktan men att Kerstin inte gjorde det, kan förstås utifrån den 
individuella nivån i kombination med den institutionella nivån, både med relationer inom familj, 
sockengemenskap och gentemot kyrka och rättsväsendet. Margta var nyförlöst och sjuk och 
verkade ha blivit pressad att tala sanning, samt kom från en familj där fadern varit kyrkvärd 
medan Kerstin kom från andra familjeförhållanden samt hade 47 dagar på sig, innan 
rannsakningen, att förbereda sig. 
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Den tredje och fjärde faktorn som påverkade vilka straff de anklagade fick var dels hur det 
lokala rättsväsendet var beskaffat just på den plats barnamörderskan rannsakades och dels 
ryktesspridningen och den sociala positionens betydelse. På individuell nivå kan det dels ha haft 
betydelse vilken domare de anklagade hade. De båda dödsdomarna utfästes av häradshövding 
Norin (18 år i tjänsten) medan Kerstins rannsakning anfördes av en ny och oerfaren domare. 
Vidare spelade social position roll för handlingsutrymme och påverkansmöjlighet i rättssalen. 
Marias husbonde som var prost hade makt att föra hennes talan och visste hur han skulle få sin 
vilja igenom. Maria fick endast ett åtta dagars fängelsestraff och hade inte ryktesspridning gjort 
att länsmannen fick reda på Marias ”missfall” så hade Maria troligtvis kunnat undkomma sitt 
straff helt och hållet.  
 
Angående delaktighet så dömdes ingen för delaktighet i morden eller för kontrollförsummelse, 
varken husbondfolket, lägersmännen eller andra anhöriga. Men likt Rautelin är det synligt i 
materialet att tillfälligheter och kontrollbrist spelade en roll att barnet dog och inte att mödrarna 
i fullt uppsåt planerade att döda sina barn. De gömde sig varken särskilt noga eller långt bort då 
de födde sina barn. 
 
Att kvinnligt konnoterade kulturella symboliska representationer är tydligt i mitt material är 
intressant samt att se hur det utnyttjades både från rättens, husbondfolkets och den anklagades 
håll för att få fram legitimitet till det straff man önskade (inte önskade). Det skulle vara 
intressant att studera om det går att finna manligt konnoterade kulturella symboliska 
representationer på liknande sätt i sedlighetsbrott där män var anklagade. 
 
Det skulle också vara intressant att göra en djupare och vidare studie av de fyra anklagade. Jag 
kan ana att det ligger fler individuella faktorer som påverkade att kvinnorna dolde sin graviditet 
och såg till att barnet dog. Och hur gick det för Kerstin efter sina två år på tukthus och vart tog 
Maria vägen? 
 
Ur ett regionalt perspektiv, i samband med att det kan finnas ett stort mörkertal över hur många 
barnamord som egentligen skedde, så är det intressant att tre av de fyra anklagade kom utifrån 
länet. Det skulle vara intressant att vidare undersöka om det var en tillfällighet eller om detta 
samband hade betydelse för att just dessa kvinnor kom att avslöjas, rannsakas och dömas?  
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BILAGA: Hälsingland och Gästriklands domsagor. 

 
Bild 1: Karta över Hälsinglands och Gästriklands tre domsagor inklusive de 15 tingslagen samt de tre 
rådhusrätterna. Domsagornas gränser är markerade i rött: I Norra Hälsinglands domsaga, II Södra 
Hälsinglands domsaga och III Gästriklands domsaga. Tingslagens gränser markerade med blått. Städerna 
Hudiksvall (nr 6), Söderhamn (nr 13) och Gävle (nr 18) med sina rådhusrätter är markerade med grönt. 
Socknarna markerade med grått. 
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Nedan redovisas de tre domsagor som mitt undersökningsområde omfattas av under min 
undersökningsperiod (1794- 1805). Varje domsaga hade en häradshövding och varje domsaga 
bestod av ett visst antal tingslag. Tingslagen bestod sedan av en eller ett flertal socknar. 
Tingslagens numrering, i redovisningen nedan, motsvarar numreringen på kartan.   
 
Hälsinglands domsagor 
Hälsingland var indelat i två domsagor (1771-1820). Till en början fanns inga fasta tingsplatser. 
Tingen hölls i Hälsingland oftast på olika gästgiverier. 
 
I. Norra Hälsinglands domsaga (1771-1819) 

1. Ljusdals tingslag (Ljusdal, Ramsjö, Färila, Los samt Ytterhogdal med Ängersjö kapell) 
2. Delsbo tingslag (Delsbo, Norrbo och Bjuråkers socknar)(Tingsplats Näsbyns gästgiveri) 
3. Bergsjö tingslag (Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela och Jättendals socknar) 
4. Forsa tingslag (Forsa, Idenors, Ilsbo, Hälsingtuna, Högs och Rogsta socknar) 
5. Enångers tingslag (Enånger, Njutånger och Nianfors socknar) 
6. Hudiksvalls stad låg under rådhusrätt 

 
Häradshövding för Norra Hälsinglands domsaga under undersökningsperioden var: 

− Johan Paul Norin (1781-1801) 
− Henrik Gerhard Ronander (1801-1819)158 

 
II. Södra Hälsinglands domsaga 

7. Järvsö tingslag 
8. Arbrå tingslag (Arbrå och Undersviks socknar) 
9. Alfta tingslag (Alfta, Ovanåker och Voxna socknar) 
10. Bollnäs tingslag (Renshammar var tingsplats under ett tag i slutet av 1700-talet. 
11. Norrala tingslag (Norrala, Mo, Rengsjö, Söderala och Trönö socknar) 
12. Hanebo tingslag (Hanebo, Skog och Segersta socknar) Stråtjära gästgivaregård 
13. Söderhamn stad under rådhusrätt 

 
Häradshövding för Södra Hälsinglands domsaga under undersökningsperioden var: 

− Samuel Dahlman (1782-1810). OBS: År 1999 var Gabriel Ödmann tillförordnad 
Häradshövding under Dahlmans ledighet. Gabriel Ödmann kommer sedan ta över år 
1810. 159 

 
III Gästriklands domsaga 
Gästrikland bestod av domsaga (1671-1920). !693-1879 var domsagan indelad enligt följande. 

14. Ockelbo och Hamrånge tingslag (tingsplats i Sundsbro) 
15. Ovansjö och Torsåkers tingslag, inklusive Årsunda (tingsplats i Ovansjö) 
16. Hille och Valbo tingslag (tingsplats i Gävle) 
17. Hedesunda och Österfärnebo tingslag (tingsplats i Rångsta) 
18. Gävle stad låg under rådhusrätten 

 
Häradshövding för Gästriklands domsaga under undersökningsperioden var: 

− Magnus Johan Karp (1777-1833).160 

                                                
158 Trolle Önnefors, Elsa, Domsagohistorik, Hudiksvalls tingsrätt, Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007. 
159 Trolle Önnefors, Elsa, Domsagohistorik, Bollnäs tingsrätt, Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007.  
160 Trolle Önnefors, Elsa, Domsagohistorik, Gävle tingsrätt, Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007. 


